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„Ekstrakcja”(często w istocie ługowanie) to 
technika izolacji określonych grup 
związków chemicznych na drodze 
wymywania rozpuszczalnikiem poŜądanych 
składników z ich mieszaniny z innymi 
komponentami tzw. matrycy analitycznej



Kluczowe zagadnienia przy 
wykonywaniu ekstrakcji

• Dobór odpowiedniego rozpuszczalnika bądź
mieszniny rozpuszczalników

• Dobór odpowiedniej techniki ekstrakcji

• Dobór parametrów prowadzenia ekstrakcji



Techniki izolacji z próbek stałych

• Ekstrakcja za pomocą strumienia gazu

• Ekstrakcja za pomocą cieczy

• Ekstrakcja za pomocą płynu w stanie 
nadkrytycznym

• Techniki destylacyjne

• Piroliza



Warianty technik ekstrakcji za 
pomocą cieczy

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika wspomagana ultradźwiękami 
(UAE)

• Przyspieszona ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika (ASE)

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika wspomagana promieniowaniem 
mikrofalowym (MAE)

• Ekstrakcja za pomocą płynu w stanie nadkrytycznym (SFE)

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika z próbki zmiesznej z 
wypełniaczem (MSPD)



kolba kulista z

rozpuszczalnikiem
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Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika 
organicznego w aparacie Soxhleta

• jedna z najstarszych metod ekstrakcji (1879)

• technika uniwersalna, zwykle słuŜy do izolacji i 
wzbogacania analitów średnio i trudno lotnych oraz 
termicznie trwałych

• próbki wilgotne przed rozpoczęciem ekstrakcji 
wymagają dokładnego wysuszenia. 



Ekstrakcja pod ciśnieniem za pomocą

rozpuszczalnika organicznego w aparacie 

Soxhleta (np. w aparacie „Soxtec”)

Zastosowanie:

Tłuszcz w Ŝywności



Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika wspomagana 
ultrad źwiękami ( sonifikacja - ang. Sonication, UAE)

• Aby przeprowadzić ekstrakcję analitu z 
próbki, umieszcza się ją w szklanym lub 
metalowym naczyniu i wstawia do łaźni 
ultradźwiękowej.  
• Zaletą tej techniki jest to, Ŝe w łaźni 
ultradźwiękowej ekstrakcji moŜe być
poddawane jednocześnie wiele próbek.
• Podstawową wadą jest konieczność
oddzielenia ekstraktu od próbki po 
zakończeniu procesu ekstrakcji.

• Istnieje moŜliwość umieszczenia sondy 
generującej ultradźwięki w próbce.



Zwykle po zakończeniu 
procesu ekstrakcji (10 – 30, 
rzadziej 60 minut) naleŜy 
oddzielić ekstrakt od 
matrycy próbki (poprzez 
filtrację lub dekantację), 
odparować nadmiar 
rozpuszczalnika lub/i 
oczyścić i osuszyć ekstrakt.



Przyspieszona ekstrakcja za pomoc ą

rozpuszczalnika (Accelerated Solvent Extraction)
- ASE -

W przypadku techniki ASE wykorzystuje  się takie same 

rozpuszczalniki, jak w metodach klasycznych (np. ekstrakcja 

cieczą), lecz pod zwiększonym ciśnieniem tj. około 10 – 14 MPa  

i w podwyŜszonej temperaturze rzędu 50 - 200 0C. 

EFEKT: ekstrakcja odbywa się w temperaturze powyŜej 

temperatury wrzenia rozpuszczalnika pod ciśnieniem 

atmosferycznym, ale ten wciąŜ znajduje się w fazie ciekłej.



Schemat budowy ekstraktora ASE



Zalety techniki ASE

• moŜliwość ekstrakcji próbek o duŜej wilgotności

• krótkie czasy ekstrakcji

• automatyzacja procesu

• łatwość obsługi aparatu

• lepsza penetracja próbki przez rozpuszczalnik

• korzystna kinetyka ekstrakcji (zarówno kinetyka procesów 
rozpuszczania, jak i desorpcji związków z matrycy)



Zastosowania techniki ASE

Ekstrakcja analitów z naturalnych 
produktów Ŝywnościowych, 
produktów farmaceutycznych, 
aflatoksyn, pestycydów, dioksyn, 
PCB, WWA, związków 
cynoorganicznych, dodatków do 
polimerów i innych zawartych w 
próbkach stałych jak gleba, osady 
denne i tkanki. 



Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika 
wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 
(ang. Microwave Assisted Extraction - MAE)

• Ekstrakcję prowadzi się zwykle w 
zamkniętym naczyniu teflonowym 
zwanym bomb ą, gdzie temperatura 
dochodzi do 150oC, a nawet 190oC. 

• Jako rozpuszczalników uŜywa się
najczęściej chlorku metylenu lub 
mieszaniny acetonu i heksanu. 
Jedynym ograniczeniem 
rozpuszczalników stosowanych w 
tej metodzie jest ich moment 
dipolowy, który musi być róŜny od 
zera.



Warunek podstawowy:

moment dipolowy = 0

Zwykle po zakończeniu 
procesu ekstrakcji (1 – 5 
minut) naleŜy naczynie 
ekstrakcyjne schłodzić
(20 minut), oddzielić
ekstrakt od matrycy 
próbki (poprzez filtrację
lub dekantację), 
odparować nadmiar 
rozpuszczalnika lub/i 
oczyścić i osuszyć
ekstrakt.



Ekstrakcja za pomocą płynu w stanie nadkrytycznym 

(ang. Supercritical Fluid Extraction - SFE)
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Cechy płynu w stanie nadkrytycznym

• nie ulega kondensacji niezaleŜnie od tego jak duŜe ciśnienie 

zostaje zastosowane, 

• nie ulega wrzeniu niezaleŜnie od tego, jak wysoka jest 

temperatura płynu w stanie nadkrytycznym, 

• nie posiada menisku, co jest cechą upodobniającą do gazów,

• ma zdolność rozpuszczania charakterystyczną dla cieczy, 

• duŜa dyfuzyjność - pośrednia pomiędzy cieczami i gazami, 

• niewielkie napięcie powierzchniowe, 

• mała lepkość pozwala na lepszą penetrację całej objętości 

próbki. 



PoniŜej punktu krytycznego 
wyraźnie widoczny jest 
menisk pomiędzy dwiema 
fazami CO2.

Po podwyŜszeniu 
temperatury menisk zanika ...



Dalszy wzrost temperatury ...
Gęstość CO2 cieczy i CO2
gazu jest juŜ zbliŜona ...

Po osiągnięciu punktu 
krytycznego róŜnica pomiędzy 
fazami zanikła .



Sposoby realizacji ekstrakcji za pomocą płynu w stanie 
nadkrytycznym

• Statyczny (płyn jest wprowadzany do 
próbki i po pewnym czasie wraz z analitami 
odprowadzany do odbieralnika)

• Dynamiczny (płyn jest w sposób ciągły 
przepuszczany przez naczynie z próbką, a 
otrzymywany ekstrakt zbierany w 
odbieralniku



Zalety techniki SFE

• znaczna redukcja ilości zuŜywanych rozpuszczalników, często drogich, toksycznych i

ekotoksycznych;

• niewielka ilość próbki zuŜywana do ekstrakcji (nawet kilka mg);

• skrócenie czasu ekstrakcji (do 30 minut) w porównaniu z technikami konwencjonalnymi co

łączy się równieŜ z obniŜeniem kosztów;

• stosowanie niskich temperatur, co sprzyja ekstrakcji związków termicznie nietrwałych;

• technika jest bardzo wydajna, daje moŜliwość uzyskania odzysków rzędu 80-100%;

• wysoka selektywności;

• moŜliwość ekstrakcji frakcjonowanej;

• pominięcie etapu wstępnego oczyszczania i wzbogacania próbki;

• łatwość automatyzacji;

• moŜliwość połączeń pośrednich typu off-line i bezpośrednich typu on-line z większością

metod chromatograficznych (GC, HPLC, SFC).



Cechy płynu w stanie nadkrytycznym

• Poprzez zmianę temperatury i ciśnienia płynu w stanie 

nadkrytycznym, czyli pośrednio gęstości, moŜna regulować siłę

rozpuszczania analitów. 

• Niepolarny charakter ditlenku węgla uniemoŜliwia wyłączne jego 

zastosowanie do ekstrakcji niektórych związków jak np. WWA o 

wyŜszych masach cząsteczkowych. W takim wypadku niezbędnym jest 

dodawanie do ditlenku  węgla  polarnych  modyfikatorów (np. MeOH, 

CH2Cl2,)  oraz  podwyŜszenie temperatury procesu.



Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika z próbki 
zmieszanej z wypełniaczem 
(ang. Matrix solid-phase dispersion - MSPD)
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Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika z próbki 
zmieszanej z wypełniaczem 
(ang. Matrix solid-phase dispersion - MSPD)
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2
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- przefiltruj
- ANALIZA

Zastosowanie:

1.Izolacja analitów z grupy 
PCBs z ryb

2. Pozostałości 
farmaceutyków z tkanki 
tłuszczowej i wątroby

3. Witamin z poŜywienia

4. Pestycydów z warzyw, 
owoców i ryb



PORÓWANIE TECHNIK EKSTRAKCYJNYCH


