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CEL ĆWICZENIA 
 

1. Wykorzystanie zasad stosowania inżynierii procesowej w zakresie technik i metod 

rozdzielnia, a także wybranych zasad technologii chemicznej oraz technik analityki, 

wykorzystujących głównie rozdzielani, do : 
 

1.1. Określenia składu „wsadu” oraz składu i czystości destylatu / produktu (z 

zastosowaniem CGC –FID / TCD, HPLC / TLC – RP / NP / GPC / HILIC // UV-VIS – 

DAD / RID / FLD oraz innych technik analityki technicznej i kontroli jakości), 
 

1.2. Zaprojektowania (we współpracy z prowadzącym ćwiczenie) optymalnej 

kilkuetapowej procedury badania składu, rozdzielania i oczyszczania oraz kontroli 

czystości cieczy przeznaczonej do oczyszczenia i odzysku. 
 

2. Wykonanie badań, operacji rozdzielania i oczyszczania oraz kontroli składu i 

czystości (w takim zakresie, jaki w ramach czasowych ćwiczenia okaże się możliwy do 

wykonania), 
 

3. Opracowanie rezultatów i przedstawienie raportu (z wynikami badań składu cieczy 

otrzymanej do rozdzielania i oczyszczania, opisem i uzasadnieniem zaprojektowanej 

procedury rozdzielania i oczyszczania, wynikami pokazującymi efekty wykonanego 

rozdzielania i oczyszczania oraz propozycją ewentualnych korekt warunków 

rozdzielania i oczyszczania, technik i warunków badania składu / czystości). 

 

Ćwiczenie jest częścią prac nad przygotowaniem optymalnych procedur analityki 
technicznej, rozdzielania i oczyszczania oraz „kontroli jakości” odzysku składników 
eluentów z eluatów pozostałych po badaniach wykonanych techniką HPLC w skali 
analitycznej, semi-preparatywnej, albo w skali preparatywnej lub procesowej – PLC / 
PHPLC (często złożonych z kosztownych składników o wysokiej czystości - dla ponownego 
ich wykorzystania do rozdzielania - najkorzystniej, uzyskanie takiej samej, lub wyższej 
czystości, jaką charakteryzowały się te składniki eluentu w postaci dostarczonej przez 
producenta). Chodzi o takie procedury postępowania rozdzielczego i oczyszczającego, by 
otrzymać czystość handlowego składnika eluentu / rozpuszczalnika, lub wyższą. 

.  

 WPROWADZENIE 

Rozpuszczalniki organiczne o wysokiej czystości, koniecznej w elucyjnej chromatografii 

cieczowej, dodatkowo pozbawione jakiejkolwiek mikro-zawiesiny, szkodliwej dla pomp i 

powodujących zatykanie filtrów oraz wypełnień mikro-ziarnistych kolumn HPLC/UPLC, a 

także pozbawione tzw. suchej pozostałości podestylacyjnej, co jest niezbędne dla możliwości 

ich zastosowania w operacjach rozdzielania i oczyszczania w zastosowaniach preparatywnych 

lub procesowych, jak też w zastosowaniu z detekcją LLSD (Light Laser Scatering Detector), 

albo z tzw. detektorem "CORONA" (detektor wyładowań koronowych, podobny do FID'a), 

albo z detektorem FID-LC, są bardzo kosztowne. W konsekwencji, koszt stosowania w 

praktyce chromatografii elucyjnej, zwłaszcza w skali preparatywnej, lub procesowej, a nawet 

w skali analitycznej z "klasycznymi" kolumnami o średnicach dc=4, lub 4,6 mmm, jest 
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wysoki, jeśli składniki eluentu nie będą odzyskiwane i ponownie wykorzystywane. Analizy 

ekonomiczne, potwierdzone badaniami wykazały np., że koszty jednostkowe stosowania 

wysokosprawnej kolumnowej elucyjnej chromatografii w skali procesowej do rozdzielania i 

otrzymywania czystych substancji zależą od stopnia odzysku (stopnia "recyrkulacji") eluentu 

(przede wszystkim organicznych składników eluentu), tak w warunkach elucji izokratycznej, 

jak i gradientowej [Jones]. Przy pełnym odzysku i recyrkulacji organicznych składników 

eluentu mogą one zostać w skali procesowej zredukowane do ok. 500 US$/kg czystego 

produktu. 

Istotnym elementem jest też ochrona środowiska. W dniu 23.01.2013 zaczęła 

obowiązywać ustawa z dn. 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21.), zastępując tym 

samym obowiązująca dotychczas ustawę z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2010r, Nr 

185, poz. 1243 ze zm.). Określa środki zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na 

środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie muszą stosować wytwórcy oraz posiadacze odpadów, 

celem ograniczenia ich negatywnych skutków na środowisko oraz zdrowie człowieka. Jako 

odpad traktowana jest każda substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obligowany.  

Zgodnie z art. 18 każdy, kto wytwarza odpady jest zobowiązany w taki sposób 

planować, projektować oraz przeprowadzać proces (w wyniku, którego odpady powstają), 

aby w pierwszej kolejności zapobiegać lub w maksymalnym stopniu ograniczać ilość 

generowanych odpadów. Jeśli niemożliwe jest wyeliminowanie powstawania odpadów, 

wytwórca powinien w pierwszej kolejności powstałe odpady poddać odzyskowi, celem 

ponownego użycia lub jeśli z przyczyn technologicznych, bądź ekonomicznych jest to 

niewykonalne poddać recyklingowi, przez który rozumiane jest ponowne przetwarzanie 

odpadów na produkty wykorzystywane w pierwotnych lub innych celach. Odpady, które nie 

mogły być poddane odzyskowi lub recyklingowi należy unieszkodliwić. 

W myśl ustawy rozpuszczalniki organiczne, będące odpadami niebezpiecznymi  

(o oznaczeniach H1, H3-H7, H13-H15 powinno się unieszkodliwiać poprzez obróbkę 

fizyczno-chemiczną, np. odparowanie, suszenie, kalcynacja, itp.), co w znaczącym stopniu 

wpływa na wysoką cenę rynkową utylizacji rozpuszczalników organicznych.  

Wysoki koszt rozpuszczalników o wymaganej czystości (HPLC, MS) oraz 

ograniczenie emisji do środowiska lotnych związków organicznych, LZO (z ang. Volatile 

Organic Compounds - VOC) powoduje, że laboratoria farmaceutyczne oraz chemiczne 

poszukują metod redukcji użycia rozpuszczalników, zwiększenia stopnia ich odzysku, bądź 

recyklingu. W efekcie pozwoli to na zwiększenie wydajności otrzymywania produktu, 

redukcję kosztów jego pozyskiwania oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. 

Wybór sposobu ("technologii") odzysku rozpuszczalników z mieszanin jest 

determinowany przez właściwości fizyko-chemiczne składników, tzn., lotność, polarność 

(stąd, m.in., rozpuszczalność w cieczach polarnych, albo niepolarnych), ciepło parowania, 

skłonność do tworzenia mieszanin azeotropowych itp. Zależy też od liczby składników, 

szczególnie, gdy ich właściwości fizykochemiczne są zbliżone.  

W przypadku "wsadu", złożonego z dwóch lub kilku, a nawet wielu składników, które 

wykazują szeroki zakres lotności, z reguły stosuje się destylację frakcyjną (rektyfikację). 

Destylacja jest operacją stosunkowo energochłonną. Do tego rozdzielanie składników 

o podobnej lotności wymaga kolumny o wysokiej sprawności (o wysokiej liczbie półek 
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teoretycznych (N), lub o wysokiej liczbie jednostek przenikania masy. Stąd, szczególnie w 

początkowych etapach rozdzielania, a także w końcowych etapach oczyszczania - 

uzyskiwania produktu o wysokiej czystości, celowe stosowanie innych operacji 

jednostkowych, do których zaliczyć należy: ekstrakcję ciecz - ciecz (E-L/L), adsorpcję ciecz - 

ciało stałe (Ads-L/S), odwróconą osmozę (RO), nanofiltrację (NF), destylację membranową, 

destylację próżniową, jak również - w przypadku istnienia zawiesin, emulsji, roztworów 

koloidalnych - wirowanie, filtrację, ultrafiltrację i inne. Tak, więc, proces rozdzielania i 

oczyszczania jest często kilkuetapowy, złożony z tzw. operacji jednostkowych przygotowania 

wsadu, rozdzielania, oczyszczania, a także kontroli składu „wsadu” oraz składu i czystości 

„produktu”, tzn., „kontrolą jakości”. 

Wybór operacji jednostkowych rozdzielania i oczyszczania mieszanin 

rozpuszczalników organicznych, zwłaszcza w przypadku mieszanin rozpuszczalników 

pochodzących z operacji technologicznych realizowanych w sposób ciągły, zawsze powinien 

opierać się na ekonomicznej analizie i bilansie kosztów nowych i odzyskanych 

rozpuszczalników, ceny sprzedaży mieszanin odpadowych, jako nośników energii spalania, 

kosztów ewentualnego zlecenia odzysku / utylizacji, kosztów własnych oczyszczania i 

odzysku. Koniecznie trzeba też uwzględniać wpływ stosowanych operacji na środowisko, np., 

ich energochłonność, emisje oparów i ciepła, zużycie wody i innych mediów 

technologicznych, czyli tzw. koszty środowiskowe.  

Rozpuszczalniki organiczne odzyskiwane w związku ze stosowaniem chromatografii 

cieczowej, tak w skali analitycznej, jak preparatywnej, albo procesowej, w zależności od 

rodzaju układu, który jest wykorzystywany, można podzielić, na co najmniej trzy grupy.  

Do pierwszej można zaklasyfikować ciecze polarne, tj: metanol (MeOH). acetonitryl 

(AcCN), propan-2-ol (IPA), jako rozpuszczalniki stanowiące organiczne składniki eluentu 

wykorzystywane w odwróconych układach faz (RP), albo w warunkach oddziaływań 

hydrofilowych (HILIC), w mieszaninie z wodą lub rozcieńczonymi roztworami buforowymi 

o pH w zakresie 2 do ok. 9; 

W skład drugiej wchodzą rozpuszczalniki używane w normalnych układach faz 

(NP), o niskich lub śladowych zawartościach wody: n-heksan (n-C6), n-heptan (n-C7), eter  

t-butylowo - metylowy (MTBE), chloroform, dichlorometan (DCM), octan etylu (AcOEt) lub 

metylu (AcOMe), tetrahydrofuran (THF), 1,4-dioksan, bezwodny kwas octowy, formamid,  

dimetyloformamid; 

THF i DCM są najczęściej stosowanymi składnikami w chromatografii wykluczania 

(GPC-SEC) w warunkach lipofilowych. 

 

ETAPY, OPERACJE JEDNOSTKOWE, PROCEDURY ODZYSKU I 
OCZYSZCZANIA ELUATÓW PO ROZDZIELANIU TECHNIKMI LC  
 

Procedura odzysku / oczyszczania rozpuszczalników składa się z kilku etapów, do 

których można zaliczyć:  
 

a) -- zbadanie składu wsadu z zastosowaniem takich technik, jak, GC - FID, lub/i GC-TCD, 
HPLC (zwłaszcza NP, RP, GPC-SEC - UV-VIS-DAD / RID, ew. FLD) i innych (w razie 
potrzeby), 
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b) -- przygotowanie wsadu do rozdzielania / oczyszczania na drodze zmieszania eluatów 
posiadających podobny skład oraz podobne zawartości składników,  
 

c) -- zbadanie (kontrolę) składu zebranych frakcji (jeśli nie zostały uprzednio dobrze opisane 
podczas „otrzymywania” - stosowania do rozdzielania technikami LC), 
 

d) -- operacje wstępne (poprzedzające destylację z wykorzystaniem kolumny rektyfikacyjnej 
o co najmniej kilku półkach teoretycznych) tzn., ekstrakcja ciecz – ciecz, celem usunięcia 
składników zasadniczo różniących się polarnością, adsorpcja desorpcja, np. w celu usunięcia 
niewielkich zawartości wody z cieczy nisko i średnio polarnych, albo niewielkich zawartości 
składników nisko polarnych z cieczy wysoko polarnych, nanofiltracja w celu oddzielenia 
składników nisko molekularnych od wyżej molekularnych, odwrócona osmoza, głównie w 
celu „demineralizacji”, np. alkoholi, lub acetonitrylu, czy formamidów itp., sulfonowanie, 
utlenianie albo inne operacje technologii chemicznej, zapewniające np. wytrącenie produktu 
reakcji chemicznej i łatwe odfiltrowanie, albo odwirowanie itd. 
 

e) -- destylacja z wykorzystaniem kolumny rektyfikacyjnej, najkorzystniej o wielu półkach 
teoretycznych w regulacją orosienia kolumny, a w przypadku chromatografii cieczowej w 
skali procesowej – kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym, z regulacją orosienia i o jak 
najwyższej sprawności (liczbie półek teoretycznych), 
 

f) -- oczyszczanie finalne, np. adsorpcja desorpcja (Ads-Des/ L/S), w celu usunięcia resztek 
składników zasadniczo różniących się polarnością, np. w celu usunięcia niewielkich 
zawartości wody z cieczy nisko i średnio polarnych, albo niewielkich zawartości składników 
nisko polarnych z cieczy wysoko polarnych, nanofiltracja (NF) w celu oddzielenia resztek 
składników nisko molekularnych od wyżej molekularnych, odwrócona osmoza, głównie w 
celu ostatecznej „demineralizacji”, np. alkoholi, lub acetonitrylu, czy formamidów itp.,  
 

g) -- kontrola składu produktów rozdzielania / oczyszczania technikami w.w.  
 

i) -- czynności końcowe, tzn., regeneracja / reaktywacja adsorbentów, membran, odzysk 
„mediów pomocniczych” (jeśli to celowe), „zagospodarowanie”, albo przekazanie do 
utylizacji cieczy (strumieni) odpadowych  
 

j) opracowanie raportu z argumentacją dla zastosowania wykorzystanych operacji, i 
warunków oraz opisem wyników i opracowaniem wniosków, w tym, wniosków dotyczących 
korekt na przyszłość dla tego rodzaju wsadów - operacji i warunków operacyjnych.  
 

KONTROLA SKŁADU, PRZYGOTOWANIE WSADÓW, OPERACJE i 
PROCEDURY WSTĘPNE i ZASADNICZE ROZDZIELANIA/OCZYSZCZANIA, 
ETAPY KOŃCOWE, KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW, RAPORT 
 

Celowe jest pogrupowanie eluatów określonego rodzaju (z NP-LC, RP-LC, HILIC, 
GPC-SEC-LC) na grupy pod względem rodzaju składników, jakie zawierają, a wśród nich, 
wyróżnienie grup o niskiej, średniej i w wysokiej zawartości kluczowego składnika / 
składników zawartych w istotnych ilościach, jaki ma/ jakie mają zostać rozdzielone i 
odzyskane. 

Ważne kryteria podziału to polarność oraz lotność kluczowych składników. Należy 
brać pod uwagę, co najmniej trzy kategorie polarności - wysoką, średnią i niską.  

Do grupy rozpuszczalników o wysokiej polarności zaklasyfikować można alkohole 
(metanol, etanol, propan-1ol, propan-2-ol), acetonitryl, formamid, dimetyloformamid, 
pirydynę, dimetylo- / trimetyloaminę, aceton, butan-2-on (MEK- ang. metyl etyl ketone). Dwa 
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ostatnie mogą być też zaliczone do średnio polarnych. Przy czym, podczas ćwiczenia, ze 
względu na zakres zastosowań, w głównej mierze odzyskowi poddawane będą wsady, w 
których główny składnik stanowi metanol, bądź acetonitryl.  

Z kolei, do rozpuszczalników średnio polarnych, można zaliczyć: dioksan, 
tetrahydrofuran, dichlorometan, octan metylu i etylu, chloroform, eter t-butylowo-metylowy, 
eter dietylowy, a także ketony, w tym zwłaszcza butan-2-on.  

Nisko polarne: n-pentan, n-heksan, n-heptan, "izomeryzat" ("izo-pentany" i "izo-
heksany"), izooktan, cykloheksan, dwusiarczek węgla itp.  

Wśród tych grup warto, dodatkowo, wyróżnić podgrupy, o różnych zawartościach 
kluczowego składnika w mieszaninie - wysokich (75 - 100 % v/v), średnich (25-75% v/v) i 
niskich - poniżej 25% do 5% v/v) oraz bardzo niskich – poniżej 5 % v/v. 

Pod względem lotności składników mieszanin, które mają być przedmiotem 
rozdzielania można wyróżnić ciecze o składnikach o temperaturze wrzenia do ok. 70 C, w 
zakresie 70°C do 100°C i o temperaturze wrzenia powyżej 100°C (do 350°C).  

Należy też wyróżnić wsady zawierające lotne składniki, jako zanieczyszczenia 
znajdujące się w niskich zawartościach (poniżej 1%) i takie, które takich zanieczyszczeń nie 
zawierają. Pod tym względem korzystną grupę stanowią eluaty otrzymane w warunkach 
chromatografii wykluczania polimerów (GPC-SEC). Grupa bardzo korzystna, to ta, która nie 
zawiera lotnych składników, a wyłącznie polimery. Jednakże, gdy chromatografia 
wykluczania była stosowana do kalibracji z wykorzystaniem lotnych składników o niskich 
masach molekularnych, np, styrenu, acetonu, czy BTEX'ów, albo do wyodrębnienia frakcji 
zawierających lotne (w tym, sublimujące) węglowodory aromatyczne, albo inne lotne 
składniki, techniką GPC-SEC), tego rodzaju eluaty powinny zostać zaliczone do odrębnej 
grupy. 

W tym miejscu warto dodać, że niskie i bardzo niskie zawartości węglowodorów 
aromatycznych z grupy WWA, PCA, BTEX, można łatwo usunąć z niearomatycznych 
rozpuszczalników nisko i średnio polarnych na drodze sulfonowania i filtracji, albo 
wirowania nierozpuszczalnych sulfo-pochodnych węglowodorów aromatycnych. 

Ważne znaczenie w NP-HPLC, a także w GPC-SEC w warunkach lipofilowych 
posiada zawartość wody w oczyszczonym potencjalnym składniku eluentu. Nie powinna 
przekraczać ok. 100 ppm (oznaczanie metodyką Karla Fischera, albo GPC-SEC-NP/RID). W 
przypadku organicznych składników eluentów do RP-LC lub HILIC, zawartość wody w 
organicznym składniku eluentu może być znacznie wyższa, jednak powinna być znana z 
dokładnością do 0,1% v/v. 

Odrębnym problemem w przypadku stosowania kolumnowej chromatografii 
cieczowej do otrzymywania czystych substancji (np. tzw. "wzorców", albo składników leków, 
gdy technika wyodrębniania produktu w postaci stałej (najczęściej mikrokrystalicznej), jest 
konieczność redukcji do zera tzw. "suchej pozostałości", której zawartość powinna być 
poniżej 1 ppm. uzyskuje się to na drodze zwykłej destylacji "różniczkowej".   

Przygotowanie wsadu do rozdzielania / oczyszczania polega, więc, na pogrupowaniu 
eluatów ze względu na składnik główny, jego zawartość, zawartość, albo brak lotnych 
składników pochodzących z rozdzielania chromatograficznego oraz zawartość wody. W ten 
sposób można w zasadniczym stopniu podwyższyć efektywność rozdzielania / oczyszczania. 
Należy przy tym unikać tworzenia mieszanin o złożonym i trudnym do rozdzielenia składzie. 

Można, ale nie jest to konieczne w przypadku destylacji, lub rektyfikacji, usunąć 
zanieczyszczenia stałe z przygotowanego wsadu, na drodze dekantacji, filtracji, wirowania.  
 
  



8 
 

Uwaga !!! 
W przypadku cieczy lotnych, należy unikać filtracji pod obniżonym ciśnieniem ! Tak, w 

przypadku filtracji pod obniżonym ciśnieniem (próżniowej), jak w przypadku destylacji 
próżniowej, należy zadbać, by żadne opary nie mogły przedostać się do pompy próżniowej, 
jeśli jest to pompa olejowa, ponieważ tak substancje organiczne, jak i woda oraz lotne 
substancje nieorganiczne zaabsorbowane w oleju smarującym i uszczelniającym próżniowej 
pompy olejowej, w krótkim czasie doprowadzą do zniszczenia pompy !!! Jeśli stosowana jest 
tzw. pompa próżniowa "z pierścieniem wodnym", albo tzw. "próżniowa laboratoryjna pompka 
wodna", opary lotnych substancji o charakterze eko-toksycznym stanowią istotne 
zanieczyszczenie środowiska, a w przypadku pompy z pierścieniem wodnym, mogą 
dodatkowo, powodować korozję metalowych elementów pompy. Korzystną metodyką 
niedopuszczenia do przedostania się w/w oparów lub gazów do pompy jest zastosowanie 
absorberów z niskolotną cieczą / niskolotnymi cieczami oraz kolejno - adsorberów z 
sorbentami efektywnie sorbującymi opary pomiędzy stanowiskiem filtracji próżniowej / 
odparowywania próżniowego, a pompą próżniową oraz dostatecznie częsta wymiana 
absorbentu / adsorbentu na świeży - czysty i aktywny (!!!) 

We wsadach, których składnikiem jest eter dietylowy, albo THF, lub dioksan, czy 
inny eter, należy usunąć nadtlenki (!!!), poprzez ich redukcję siarczanem (IV) sodu lub 
potasu. Mimo to, nigdy nie destylować eterów "do sucha"! (grozi wybuchem !!!). W 
przypadku powstania osadu, można go odsączyć przed destylacją, chociaż nie jest to 
konieczne, ponieważ może zostać usunięty po destylacji razem z "cieczą wyczerpaną", a 
podczas trwania destylacji stanowi (przy okazji) "zarodki wrzenia".  
 

Opis wykonania destylacji z użyciem przygotowanych stanowisk, przedstawiono w 
części eksperymentalnej. Podstawy teoretyczne przypomniano w załączniku 1 do niniejszej 
instrukcji. 

Wstępne przygotowanie wsadu do rozdzielania / oczyszczania przed etapem destylacji 
/ rektyfikacji, a także "końcowe" oczyszczanie, obejmuje także inne operacje jednostkowe, 
jak, L/L-E, Ads/Des, zwłaszcza w celu usuwania niskich zawartości wody z zastosowaniem 
tzw. aktywowanego szeroko porowatego żelu krzemionkowego, aktywowanych zeolitów, lub 
innych adsorbentów silnie odwadniających, a także odwadnianie z zastosowaniem 
bezwodnych soli, czy wspomniane już sulfonowanie w celu usunięcia nawet śladowych 
zawartości węglowodorów aromatycznych.   

Przy naszym wyposażeniu technicznym wykorzystanie jedynie destylacji w kolumnie 
rektyfikacyjnej nie umożliwia spełnienia powyższego postulatu w przypadku oczyszczania 
eluatów kilkuskładnikowych, o składnikach bardzo podobnych pod względem lotności, 
ponieważ nie dysponujemy laboratoryjnymi urządzeniami do rektyfikacji ciągłej, ani 
nawet do okresowej z regulacją orosienia. W konsekwencji, w przypadku mieszanin 
składników o zbliżonej lotności i polarności możliwe jest otrzymywanie frakcji destylatów o 
średniej zawartości składnika niżej lotnego w zakresie między początkiem i końcem 
destylacji.  

Otrzymywanie stałego składu destylatu jest możliwe tylko w przypadku rektyfikacji 
ciągłej, albo okresowej z regulowanym orosieniem. (Proszę przypomnieć sobie rozdział 
"Destylacja i Rektyfikacja" z podręcznika Inżynierii Chemicznej (!)) 

Mimo to, w przypadku mieszanin cieczy bardzo różniących się lotnością, destylat może 
być bardzo czysty już wtedy, gdy kolumna rektyfikacyjna o działaniu okresowym bez 
regulacji stopnia orosienia posiada kilka tzw. półek teoretycznych. Tak, więc np., w 
przypadku oczyszczania eluatów po rozdzielaniu GPC-SEC polimerów, albo podczas 
destylacji wykonywanej w celu usunięcia jedynie "suchej pozostałości", otrzymany produkt 
będzie zgodny z wymaganiami dla składników eluentów w HPLC. 
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Należy także nie zapominać o technice „destylacji z parą wodną”. W tej technice 
rozdzielania ma miejsce destylacja nawet niezbyt wysoko lotnych składników niepolarnych, 
całkowicie nierozpuszczalnych w wodzie i możliwość otrzymania produktu o wysokiej 
czystości oraz zatrzymanie w cieczy wyczerpanej nawet stosunkowo lotnych składników 
polarnych.  

Skład "wsadów" stanowiących „zadanie laboratoryjne” (będących pozostałościami po 
rozdzielaniu technikami chromatografii cieczowej) może być bardzo zróżnicowany. 
Wówczas, gdy skład ten jest bogaty, szczególnie w składniki o podobnych właściwościach, 
opracowanie procedury postępowania rozdzielczego i oczyszczania nie jest łatwe, a niekiedy, 
przy niewystarczająco bogatym wyposażeniu technicznym laboratorium, nie jest możliwe 
dokonanie rozdzielenia i wyodrębnienia w postaci czystej składników eluatów, albo jest to 
nieopłacalne. Takie ciecze należy przekazać do utylizacji. Można też zaprojektować 
wyodrębnienie cieczy kilku składnikowej, która będzie już gotowym eluentem, albo jednym 
ze składników eluentu w programie elucji.  

W przypadku mniej złożonych mieszanin efekty rozdzielania składników i oczyszczania 
końcowego zależą też od jakości posiadanego wyposażenia technicznego, w tym szczególnie, 
w zakresie destylacji / rektyfikacji.  

Ważne jest także dokładne oznaczenie składu "wsadu" techniką GC-FID, ewentualnie 
GC-TCD, dla składników lotnych oraz - uzupełniająco, technikami NP-HPLC (skład 
grupowy, rozdzielanie pod względem polarności składników mieszaniny) / RP-HPLC 
(rozdzielanie pod względem hydrofobowości) / GPC-SEC (rozkładu masy cząsteczkowej 
składników lipofilowych), z detekcją UV-VIS-DAD (identyfikacja składników / grup 
składników na podstawie widma) / RID (szczególnie składników nie wykazujących absorpcji 
światła w zakresie UV - węglowodory nasycone, alkohole alifatyczne, aminy, cukry, 
aminocukry, glikole, alkiloaminy i inne substancji). Można też wykorzystać detekcję 
fluorescencyjną (FLD), dla określenia śladowych zawartości węglowodorów aromatycznych, 
albo fenoli, lub innych zanieczyszczeń wykazujących fluorescencję, ewentualnie 
elektrochemiczną (ELD), w przypadku składników wykazujących właściwości redukujące, 
albo utleniające, tak nielotnych, jak średnio lotnych oraz lotnych od efektywności przyjętej 
procedury postępowania rozdzielczego i oczyszczania końcowego. 

Ocena składu wsadu powinna obejmować oznaczenie zawartości wszystkich 
składników, tak lotnych, jak nielotnych, w tym, zawartości wody. W przypadku składników 
lotnych najkorzystniej oznaczyć obecność i zawartość składników techniką GC-FID / TCD. 
Uzupełniająco, gdy składnikami zanieczyszczającymi są węglowodory, zwłaszcza można 
dokonać. Przy czym, w przypadku składników nielotnych oraz "wsadów" nie zawierających 
eterów, wystarczy określenie ogólnej zawartości składników nielotnych. Najwygodniej jest 
dokonać tego na drodze wyznaczenia tzw. "suchej pozostałości" po destylacji "prostej" w 
próbce ok. 100 mL wsadu pozbawionej wszelkiej zawiesiny (przefiltrowanej najpierw przez 
tzw. twardy sączek celulozowy, następnie przez odporny na wszystkie składniki filtr 
membranowy 0.45m, a następnie przez filtr membranowy 0.21 m). 

Oznaczanie składu eluatów, produktów rozdzielania / oczyszczania należy wykonać 
przede wszystkim techniką GC-TCD/FID, albo z zastosowaniem procedury dedykowanej dla 
destylatów o wysokiej polarności, albo/i drugiej, dla cieczy o średniej i niskiej polarności. 
Wówczas, gdy mieszanina badanych rozpuszczalników może zawierać składniki nielotne, 
należy zastosować technikę dozowania fazy nad-powierzchniowej (technikę Head Space -  
HS).  

Na rys. 1. przedstawiono przykład chromatogramu GC-TCD wsadu oraz destylatu dla 
składników o wysokiej polarności, Widać mały pik wody, więc z pewnością detektorem 
musiał być detektor termo konduktometryczny, TCD, a nie FID, który, nawet dla wysokich 
zawartości wody w próbce nie może dać piku chromatograficznego! Detektor FID jest 
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wielokrotnie bardziej czuły od TCD, stąd śladowe zawartości lotnych składników 
organicznych należy oznaczać z zastosowaniem FID’a, a zawartość składników, dla których 
FID nie daje sygnału, detektorem TCD. 

Woda, powinna zostać oznaczona metodą Karla-Fischera, zgodnie w procedurą 
opisaną w części eksperymentalnej. Jeśli udział fazy wodnej w badanym wsadzie jest zbyt 
wysoki (powyżej 50 ppm ), należy wodę usunąć poprzez dodanie odpowiedniego środka 
suszącego (np. CaCl2). 

Dodatkowo, celem uzyskania informacji o czystości uzyskanego destylatu 
(rozpuszczalnika) możliwa jest analiza spektralna. Czystość rozpuszczalnika / destylatu 
wyrażona, jako jego procentowa przezroczystość przy niskich długościach fali, porównana z 
rozpuszczalnikami o znanej czystości daje ogólną informację o składnikach / 
zanieczyszczeniach absorbujących światło ultrafioletowe.  

Metodyka rozdzielania / oczyszczania składników eluentów powinna umożliwić 
otrzymanie czystości, co najmniej "HPLC", lub wyższej, zwanej w HPLC "czystością do 
elucji gradientowej" ("gradient grade"). Jest to inna kategoryzacja czystości od "czystości do 
analizy" (czda). Wybrane rodzaje klasyfikacji rozpuszczalników ze względu na czystość 
przedstawiono w tabeli 1. 
 
=================================================================== 
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Rys. 1. Przykład chromatogramu GC-TCD dla wsadu oraz destylatu [P. Stepnowski, K.-H. 
Blotevogel, P. Ganczarek, U. Fischer, , B. Jastorff , Resources, Conservation and Recycling 
35 (2002) 163–175], w których głównym składnikiem jest metanol 
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. 
Tab. 1. Klasyfikacja rozpuszczalników ze względu na czystość 
 

Klasa czystości 
rozpuszczalnika / 
składnika eluentu 

Skrót Zakres [%v/v] Uwagi 

Techniczny techn. 90-99 - 
Czysty cz. 99,0-99,9 - 

Czysty do analiz cz.d.a. 99,9-99,99 
zanieczyszczeń nie można wykryć typowymi 
metodami analizy chemicznej 

Do elucji 
gradientowej 

(HPLC- 
cz. do el. 
grad.) 

99,99-99,999 
zanieczyszczeń nie można wykryć bardzo 
czułymi metodami analityki, 
wykorzystujących zjawiska fizykochemii 

Czysty spektralnie Spektr. cz. 99,999-99,9999 
Ilość zanieczyszczeń nie zakłóca pomiarów 
metodami analizy spektralnej 

 
Metodyki określania zawartości analitu technikami kolumnowej chromatografii 
(gazowej / cieczowej z nadkrytycznym eluentem) 
 

-- Metodyka wzorca wewnętrznego ma zastosowanie w przypadku metody analitycznej 
wymagającej kilku etapowej procedury przygotowania próbek. Dodatkowo, metoda jest 
niewrażliwa na zmianę ilości dozowanej próbki. 
 

-- Zaletą metody dodatku wzorca jest wykonanie kalibracji w takich warunkach, że anality 
znajdują się w rzeczywistej matrycy. Szczególnie, kiedy jest bardzo trudne bądź niemożliwe 
otrzymanie matrycy (placebo), w której nie znajdowałaby się substancja oznaczana, np. w 
przypadku próbek klinicznych i środowiskowych. Szczególną cecha tej metody jest jej 
wysoka "odporność" na sytuację niepełnego rozdzielenia analitu oraz gdy pik substancji 
oznaczanej nie jest rozdzielony do linii podstawowej od innych substancji, których piki są 
jednak znacznie mniejsze w stosunku do substancji oznaczanej 
 

Z kolei metodę prostej normalizacji, stosuje się, gdy wykorzystywany jest detektor 
refraktometryczny lub detektor światła rozproszonego. Detektory te wykazują zbliżoną 
odpowiedź dla różnych substancji o zbliżonej strukturze i masie cząsteczkowej. 
 
Obszerny opis metod oznaczania składu mieszanin przedstawiono w [M. Kamiński (red.) 
Chromatografia Cieczowa, CEEAM, Gdańsk, 2004] który dostępny jest pod adresem: 
http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Inzynieria/images/data/mk/kniga/11-
oznaczanie%20ilo%C5%9Bciowe%20w%20HPLC.pdf – do obligatoryjnego zapoznania się 
przed przystąpieniem do ćwiczeń laboratoryjnych. 
 

WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU 
Podczas przeprowadzania ćwiczenia oraz podczas sprawdzianu każdego studenta obowiązuje 
podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Inżynierii Chemicznej i Procesowej ( w tym 
destylacja i rektyfikacja), podstawy teoretyczne rozdzielania składników w układach ciecz-
ciało stałe oraz gaz – ciało stałe, a także rodzajów metod oznaczeń ilościowych stosowanych 
w technikach chromatograficznych. 



13 
 

CZĘŚĆ EKPERYMENTALNA ĆWICZENIA –  

Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami gospodarki rozpuszczalnikami, w tym 
odzysku składników eluatów oraz kontroli składu wsadu i destylatu.  

Odczynniki i aparatura 

Odczynniki: 
 Eluat / wsad (skład zgodny z zaleceniami Prowadzącego) 
 Acetonitryl 99,9%, gradient grade, MERCK 
 Tetrahydrofuran, 99,8%, POCH S.A. 
 Metanol, czda, 99,9%, POCH S.A. 
 Etanol bezwodny, czda, 99,8%, POCH S.A. 
 Butan-2-ol, czda, 99,8%, CHEMPUR 
 Propan-2-ol (izopropanol), 99,7% czda, POCH S.A. 
 Eter t-butylowo-metylowy , gradient grade, 99,9%, MERCK 
 Woda dejonizowana 
 Chlorek wapnia, czda POCH 
 Siarczan (IV) sodu, czda, POCH 

 

Aparatura: 

 Stanowisko do destylacji złożone z kolumny rektyfikacyjnej, kolby okrągło dennej z 
płaszczem grzejnym, odbieralnika, termometru, chłodnicy zwrotnej z wężownicą 
oraz autotransformatora. 

 Wysokosprawny chromatograf cieczowy LaChrom (Merck-Hitachi, Niemcy), 
zaopatrzony w zawór dozujący Rheodyne z pętlą dozującą 20L oraz detektorem 
spektrofotometrycznym L-7450 (typ DAD) oraz detektorem refraktometrycznym L-
7490 

 Chromatograf gazowy Clarus 500 (Perkin Elmer, USA) z detektorem płomieniowo- 
jonizacyjnym 

 Spektrofotometr 8452A, typ DAD (Hewlet-Packard, USA)  
 Kulometr 652KF, do oznaczania wody metodą Karla-Fischera (Metrohm, 

Szwajcaria) 

Inny sprzęt: 
 Mikrostrzykawka do HPLC (100L) i do GC (10L) firmy Hamilton 
 Kolby okrągłodenne z grzałką o pojemności 5L 
 Kolby okrągłodenne o pojemności 50, 100, 250 i 500mL 
 Lejek Buchnera 
 Fiolki o pojemności 5mL, 10mL 
 Pipety o pojemności 1-10mL 

Metodyka 

Warunki analiz chromatograficznych: 

NP-HPLC 
 Kolumna: LiChrospher NH2, 5m, 250 x 4mm, 100Å (Merck, Niemcy) 
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 Faza ruchoma: heksan (izomeryzat) 
 Przepływ: 2,0mL/min 
 Temperatura: 20°C 
 Detekcja: UV-Vis/DAD, RI 
 Elucja: izoktratyczna  

RP-HPLC 

 Kolumna: LiChrospher RP18, 5m, 50 x 4mm, 100Å (Merck, Niemcy) 
 Faza ruchoma: woda:metanol (45:55, v/v) 
 Przepływ: 1.5mL/min 
 Temperatura: 20°C 
 Detekcja: UV-Vis/DAD, RI 
 Elucja: izoktratyczna  

GC-FID 
 Kolumna: Durabond: DB-624, 0,32mm x 60m, szerokość filmu 1,80m (Agilent 

Technologies, USA) 
 Faza ruchoma: azot 
 Przepływ: 1,5mL/min 
 Temperatura dozownika: 220°C 
 Program temperatury: 0-5min 50°C, 5-20min 200°C 20-25min 200°C 
 Temperatura początkowa pieca 40°C, temperatura końcowa pieca 200°C, narost 

temperatury 10°Cmin-1, czas rozdzielania 25min 
 Podział strumienia gazu nośnego (Split): 1:150 

 Detekcja: FID (temperatura 220 
0
C, przepływ wodoru i powietrza: 40/450 mL/min) 

Wykonanie ćwiczenia 

Oznaczenie wody metodą Karla-Fischera 
1. Analizę należy wykonać na podstawie instrukcji dostarczonej przez 

Prowadzącego.  
2. Przy czym istotne jest, aby objętość badanej próbki (szczególnie w przypadku 

rozpuszczalników polarnych) nie przekraczała 0,5mL, ze względu na wysoką 
zawartość wody, co zasadniczo skraca „żywotność” układu pomiarowego.  

Ocena składu wsadu / destylatu techniką: NP-HPLC i/lub RP/HPLC 
1. Analizę należy wykonać na podstawie instrukcji do ćwiczenia nr 1.  
2. Mieszanina wzorcowa (jeśli Prowadzący nie zdecyduje inaczej) składa się z 

cykloheksanu, ksylenu, 1-metylonaftalenu, fenantrenu oraz piranu (NP-HPLC).i 
paraben metylowy, paraben etylowy oraz paraben propylowy. Przed analizą 
wsadu / destylatu należy rozdzielić mieszaninę wzorcową. Następnie należy 
dokonać analizy wsadu / destylatu 

3. W tym celu w programie HSM D-7000 należy wybrać odpowiednią metodę 
(Kontrola jakości), klikając ikonę Method. Następnie należy wybrać 
odpowiednią tabelę próbek (ikona Sample table). Kolejno celem stwierdzenia 
czy uzyskano równowagę między fazą stacjonarną, a ruchomą należy kliknąć 
ikonę Acquire Data W międzyczasie należy przepłukać strzykawkę HPLC 8-10 
razy badaną próbką. Nas x tępnie, jeśli linia bazowa jest stabilna, tzn poziom 
szumów niewyższy, niż 0,8×10-4AU oraz dryft na poziomie 2×10-4AU/h należy 
kliknąć ikonę Start run i po pojawieniu się komunikatu „Wating for injection” 
wprowadzić próbkę do zaworu dozującego (w pozycji Load) i przekręcić zawór 
dozujący w pozycję Inject. 
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4. Jeśli analiza potwierdziła obecność związków aromatycznych we wsadzie 
należy przeprowadzić procedurę ich usunięcia na drodze sulfonowania, przy 
użyciu kwasu siarkowego (VI) - według zaleceń i instrukcji Prowadzącego 

 
Destylacja 

1. Stanowisko (rys. nr 2) zbudowane z elementów szkła laboratoryjnego nadaje się 
do destylacji ok. 3 litrów mieszaniny. Jego obsługa, pomimo prostoty 
konstrukcji, nastręcza kłopotów i wymaga dużego skupienia, aby uniknąć 
zniszczenia elementów szklanych.  

2. Jeżeli układ jest pusty i gotowy do pracy to należy wlać przygotowany wsad 
króćcem termometru za pomocą lejka do wnętrza kolby, pamiętając, że 
niewskazane jest przekraczanie 2/3 objętości kolby.  

3. Należy umieścić termometr w krućcu i upewnić się, że aparatura jest dobrze 
połączona i podłączona (woda do kranów, przewód do autotransformatora). 

4. Autotransformator ustawia się na 60% mocy i czeka do momentu wrzenia. Gdy 
dojdzie do wrzenia moc autotransformatora redukuje się do ok. 45%, żeby duża 
ilość ciepła nie rozgrzewała zbytnio elementów układu, przede wszystkim 
kolumny w jej górnej części, którą nagrzewają pary rozpuszczalnika.  

5. Zaletą tego układu jest dość szybkie grzanie cieczy, co jednocześnie wymaga 
częstych kontroli temperatur. Najlepiej przygotować odbieralnik na przedgon 
(250mL), destylat (1000-1500mL) oraz pogonu (250mL).  

6. Kończąc destylację wyłączyć autotransformator (nie wyłączać chłodzenia) i 
pozwolić układowi się ostudzić. Pozostałość (ciecz wyczerpaną) wlać do 
zbiornika na odpady. I 

7. UWAGA. Demontując lub montując jakiekolwiek elementy tego układu należy 
postępować ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić mechanicznie szkła. 

8. Po zakończonej destylacji należy pozostałość wsadu przelać do zbiornika na 
odpady chemiczne (UWAGA: ścieki SUBSTANCJI 
CHLOROORGANICZNYCH, lub ciecze zawierające w swym składzie takie 
związki, zlewamy do osobnego oznaczonego zbiornika) i przekazujemy do 
wyznaczonego punktu zbiorczego celem utylizacji (więcej informacji na ten 
temat udziela pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki odpadami chemicznymi). 
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Rys. 2. Stanowisko do destylacji frakcyjnej. 
 
Ocena składu destylatu techniką GC-FID 

1. W programie TCNav, klikając w okienko Instrument, a następnie wybierając 
opcje Method, należy zaznaczyć odpowiednia ścieżkę dostępu do pliku 
(chromatogramu) oraz nadać mu odpowiednią nazwę umożliwiającą późniejszą 
identyfikację  

2. Przygotowanie próbki polega na zmieszaniu analizowanej mieszaniny i wzorca 
wewnętrznego w stosunku objętościowym 4:1. Strzykawkę, która posłuży do 
dozowania próbki należy przepłukać próbką (7-8 razy), pamiętając, aby po 
pobraniu i wypuszczeniu wytrzeć igłę kawałkiem czystego ręcznika 
papierowego.  

3. Pobrać 1µl próbki i szybko zadozować (nie dopuścić do parowania substancji z 
igły), po czym wcisnąć przycisk RUN (układ wystartuje automatycznie) na 
panelu sterowania urządzenia. chromatografu 

4. Chromatogram w czasie rzeczywistym można obserwować klikając w okienko 
Real Time Plot programu TCNav.  

5. Po zakończeniu rozdzielania układ automatycznie wraca do ustawień 
początkowych.  

6. Dozowania należy wykonać do uzyskania powtarzalnych wyników, czyli 
różnica powierzchni tego samego piku na dwóch kolejnych chromatogramach 
nie powinna być większa, niż 5 %. 

7. Uzyskane chromatogramy otwieramy w opcji Graphic Edit programu TCNav 
używając metody edycji. 

8. Interesujący nas chromatogram (o ile jest to konieczne) integrujemy ręcznie, a 
następnie, używając opcji Display Peak Report, spisujemy do arkusza 
kalkulacyjnego wartość pola powierzchni każdego piku. Najlepiej do tego 
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samego, w którym znajduje się tabela z zestawionymi czasami retencji i 
współczynnikami odpowiedzi.  

9. Następnie należy wygenerować odpowiedni raport (przykład przedstawiony na 
rys. 3) 

 
Ocena składu destylatu techniką UV-Vis 

1. Należy włączyć spektrofotometr UV-Vis oraz komputer osobisty PC.  
2. Celem włączenia oprogramowania należy kliknąć ikonę UV-Vis, Instrument 1 

online umieszczoną na pulpicie. Następnie należy wybrać odpowiednią metodę: 
QC - nazwa składnika głównego 

3. Wodą demineralizowaną opłukać kuwetę trzy razy. Następnie do kuwety wlać 
wodę demi.. i wykonać analizę próbki odniesienia – naciskając ikonę Blank. 

4. Następnie po uprzednim przepłukaniu kuwety wprowadzić do niej badany 
roztwór. Następnie nacisnąć przycisk Sample. Analizę powtórzyć dwukrotnie. 

5. Danę przenieść na nośnik zewnętrzny z użyciem opcji Print as file, dostępnej po 
naciśnięciu ikony File.  

SPRAWOZDANIE 
Nad sprawozdaniem pracuje podgrupa wyznaczona przez prowadzącego do wykonania 
ćwiczenia w danym momencie. Sprawozdanie w formie wydruku powinno zostać oddane w 
terminie 14 dni od daty odrobienia ćwiczenia. Na stronie tytułowej należy podać niezbędne 
dane identyfikacyjne ćwiczenia, prowadzącego oraz podgrupy, a także wpisać datę oddania 
sprawozdania. Wyrzyscy wykonawcy sprawozdania potwierdzają swoje zaangażowanie w 
jego wykonanie oraz znajomość i akceptację całości sprawozdania własnoręcznym podpisem 
na stronie tytułowej. Brak podpisu na sprawozdaniu oznacza konieczność wykonania 
ćwiczenia i sprawozdania osobiście w ustalonym terminie dodatkowym. 
Wstęp należy ograniczyć do minimum przedstawiając w sposób syntetyczny cel ćwiczenia. W 
sprawozdaniu należy zestawić odczynniki (nazwa, producent, czystość) i aparaturę (nazwy 
modułów, model, producent) oraz opisać sposób wykonania poszczególnych składowych 
ćwiczenia. Opracowanie i dyskusja wyników powinna być zakończona wnioskami. W 
przypadku korzystania z literatury należy takową zacytować zgodnie z obowiązującymi 
regułami cytowania pozycji bibliograficznych. Dodatkowe wytyczne do wykonania 
sprawozdania podaje prowadzący w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Opracowany raport (sprawozdanie) powinien zawierać: 
 Nagłówek opatrzony datą wykonania ćwiczenia, danymi osoby wykonującej oraz 

opisem badanego wsadu 
 Cel ćwiczenia i krótki opis jego przebiegu 
 Opis części doświadczalnej (materiały i od czynniki, metodyka, wyniki, wnioski, 

podsumowanie)  
 
Przykład raportu z oznaczenia składu destylatu (składnik główny, składniki dodatkowe, 
składniki niezidentyfikowane) przedstawiony na rysunku nr 5. 
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PRZYKŁADY REZULTATÓW 
 

 

 
Rys. 3. Przykład chromatogramu otrzymanego techniką RP-HPLC. Rysunek A wsad, będący 
mieszaniną acetonitrylu i wody w stosunku 6:4 (v/v), rysunek B destylat będący mieszaniną 
acetonitrylu i wody w stosunku 8:2 (v/v). 
Widoczna eliminacja związków nisko polarnych w destylacie oraz znacząca redukcja ilości 
związków średnio polarnych (względem wsadu). 

Związki średnio polarne 

Związki nisko polarne 

Związki średnio polarne 
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Rys. 4. Przykład chromatogramu otrzymanego techniką GC-FID. Warunki prowadzenia 
analizy chromatograficznej identyczne, jak przedstawione w części eksperymentalnej. 
 

ACN 

MeOH 

2-BuOH 
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Rys. 5. Przykład raportu oznaczania składu destylatu techniką GC-FID 
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Rys. 6. Widma próbki destylatu (A) oraz materiału referencyjnego (80% oraz 100% 
acetonitryl o czystości gradient grade – odpowiednio B i C) otrzymane techniką 
spektrofotometrii w zakresie światła widzialnego i ultrafioletowego (UV-Vis).  
Widoczne maksimum absorpcji przy długości fali 270nm, świadczy o obecności w destylacie 
dodatkowych związków zanieczyszczających. 
 

LITERATURA 
[ 1 ] Ian. M. Smallwood, Solvent recovery. Handbook, second edition, Blackwell science, 

London, 2005. 
[ 2 ] Paul C. Sadek, The HPLC solvent guide. Second edition, Wiley and Sons, New York, 

2002. 
[ 3 ] P. Stepnowski, K.-H. Blotevogel, P. Ganczarek, U. Fischer, B. Jastorff , Resources, 

Conservation and Recycling 35 (2002) 163–175. 
[ 4 ] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1. DESTYLACJA / REKTYFIKACJA 

 
Destylacja 

 
Destylacja oraz rektyfikacja są operacjami jednostkowymi, które mają na celu rozdzielenie 
ciekłego roztworu na składniki. 
Destylacja polega na częściowym odparowaniu ciekłej mieszaniny i skropleniu wytworzonej 
pary. Powstająca podczas ogrzewania para jest bogatsza w związki bardziej lotne niż 
mieszanina wyjściowa, która podczas procesu wzbogacana jest o substancje mniej lotne. W 
prowadzonym w ten sposób procesie surówka rozdzielana jest na dwa produkty- destylat- 
bogatszy w składnik bardziej lotny i ciecz wyczerpaną o większej zawartości (niż w surówce) 
substancji mniej lotnej.  
Najprostszy przypadek destylacji- destylację równowagową mieszaniny dwuskładnikowej 
można przedstawić na wykresie równowagowym ciecz- para dla dwóch substancji. 

 
Rys.1- wykres równowagowy ciecz- para mieszaniny 
dwuskładnikowej  
 
 
 
Destylacja równowagowa- polega na ogrzaniu 
mieszaniny dwu cieczy w zamkniętym zbiorniku 
zapewniającym stałe ciśnienie do pożądanej 
temperatury mieszczącej się w zakresie od tp- w której 
pojawia się pierwszy pęcherzyk pary, aż do 
całkowitego odparowania mieszaniny mającego 
miejsce w tk Po ustaleniu się stanu równowagi w 

danej temperaturze- t2 faza gazowa- destylat oraz faza ciekła- ciecz wyczerpana będą 
zawierać odpowiednio xAW i xAD składnika bardziej lotnego.  
                                                                       
Destylacja różniczkowa- polega na sukcesywnym usuwaniu oparów (bogatszych w składnik 
bardziej lotny) powstających nad ogrzewaną w kotle surową cieczą. Skroplone opary będą 
stanowić destylat, natomiast w kotle pozostanie ciecz wyczerpana.  

 
Rys.2 – aparatura do destylacji w skali laboratoryjnej:  
1- kolba destylacyjna; 2-chłodnica; 3-odbieralnik destylatu;  
4- element grzejny; 5-termometr 
 
 
Skład destylatu, jak i cieczy wyczerpanej będzie się stale 
zmieniał podczas trwania procesu (od tw do tk). Surówka 
będzie uboższa w substancję bardziej lotną, która stężenie 

będzie większe w destylacie, natomiast wzrastać będzie stężenie substancji, mniej lotnej, co 
spowoduje wzrost temperatury wrzenia mieszaniny. Końcowe zawartość substancji bardziej 
lotnej w cieczy wyczerpanej będzie wynosiło xw, natomiast w destylacie będzie miało wartość 
pośrednią między yD a y1- pierwszą oraz ostatnią kroplą destylatu.  
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Rys.3- ilustracja procesu destylacji różniczkowej na 
wykresie równowagowym ciecz-para mieszaniny 
dwuskładnikowej 
 
 
 
 
 
 
 

Azeotropia 
 
Przebieg destylacji roztworów azeotropowych jest inny aniżeli roztworu doskonałego oraz 
rzeczywistych układów spełniających prawo Raoulta, w których nie występują ekstrema na 
liniach równowagi.(W układach wykazujących duże odstępstwa dodatnie od prawa Raoulta 
całkowita prężność pary będzie w pewnym zakresie stężeń większa od prężności czystego, 
bardziej lotnego składnika w tej samej temperaturze) Zależy on również od tego, po której 
stronie składu azeotropowego znajduje się na wykresie punkt odpowiadający stężeniu 
surówki oraz od rodzaju azeotropii- ujemnej bądź dodatniej. 

 
Rys. 4 – przykłady diagramów 
równowagowych ciecz-para 
mieszanin tworzących azeotropy: 
dodatni w przypadku układu 
benzen-metanol 
ujemny- układ woda- kwas 
azotowy 
 
W trakcie ogrzewania wrzącej 
mieszaniny o składzie A, w 
przypadku układu metanol- 
benzen (azeotropia dodatnia), 

uzyskamy jej wzbogacenie w benzen, natomiast mieszaniny 
o składzie B w metanol. W przypadku azeotropii ujemnej niezależnie od składu mieszaniny 
wyjściowej układu woda- kwas azotowy uzyskamy ostatecznie ciecz wyczerpaną i destylat o 
składzie azeotropu. 
Roztwór o składzie ściśle odpowiadającym mieszaninie azeotropowej ogrzewany wrze w 
stałej temperaturze i bez zmiany składu- zachowanie jego przypomina czysty związek 
chemiczny.   
 
Rektyfikacja 
 
Z reguły przy pomocy jednostopniowej destylacji prostej nie osiąga się pożądanego stopnia 
rozdzielenia. Dalsze wzbogacenie obu frakcji możliwe jest poprzez kolejne destylacje 
otrzymywanych frakcji. W praktyce proces taki wykonuje się w sposób ciągły w kolumnach 
rektyfikacyjnych. 
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Rys.5 – schemat aparatury służącej do 
rektyfikacji 
 
Rektyfikacja polega na przeciwprądowym 
kontakcie- wymianie masy i ciepła- 
powstających podczas ogrzewania par 
mieszaniny ze skroplonymi oparami, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czystość destylatu. 
Substancje mniej lotne znajdujące się w 
mieszaninie gazowej zatrzymywane są przez 
skroplone opary, natomiast substancje bardziej 
lotne znajdujące się w skroplonych oparach 
wzbogacają fazę gazową. Kontakt obu strumieni 
odbywa się na stopniach rozdzielczych, których 
ilość będzie warunkowała określoną czystość 

destylatu. W rozwiązaniach przemysłowych procesy rektyfikacyjne realizowane są w 
kolumnach rektyfikacyjnych- półkowych (np. półka kołpakowa, tunelowa, sitowa) bądź 
wypełnionych (rys. 6). W obu przypadkach zarówno półki, jak i wypełnienie mają na celu 
umożliwienie wymiany masy ciepła między dwoma fazami. 

 
Rys. 6 -elementy wypełnienia 
kolumn rektyfikacyjnych  
a) pierścienie Ruschiga,  
b) pierścienie Palla, c) siodełka 
Berla, d) Intelox 

 
 
Rys.7- Przykłady pólek 
stosowanych w kolumnach 
rektyfikacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Destylacja z parą wodną  
 
Stosowana jest w przypadku substancji o wysokich temperaturach wrzenia, które w tych 
temperaturach ullegają rozkładowi. Wykorzystuje się w tym procesie praktyczną 
niemieszalność  z wodą. W kotle umieszcza się wodę oraz destylowaną mieszaninę, które 
stanowią ukad dwu faz ciekych, a następnie doprowadza się przegrzaną parę wodną, która 
barbotując mieszaninę nasyca się parami destylowanego skladnika. Wysycona para skraplana 
jest w chodnicy, natomiast w odbieralniku następuje rozdzielenie na fazę wodną i rozdzielaną 
substancję. Destylację z parą wodną stosuje się głównie do oczyszczania substancji 
wysokowrzących, oddestylowania składników lotych od substancji nielotnych.   
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Rys. 8- aparatura do destylacji z parą wodną w skali 
laboratoryjnej: 1-kolba z dwufazową mieszaniną;  
2- doprowadzenie pary wodnej; 3- chodnica,  
4-odbieralnik; 5-element grzejny 
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Destylacja różniczkowa- proces ciągły 
 

 
 
 
Bilans masy (w określonej stałej temperaturze) 
v0= vw + vD 

m0 = mw + mD 

n0 ·x0 = nw·xw + nD·yD 

gdzie: v- struminie objętościowe, m- masa, n- ilość moli, x,y –ułamki molowe substancji 
bardziej lotnej w odpowiednio cieczy wyczerpanej i destylacie, indeksy: w i Di 0- 
odpowiednio ciecz wyczerpana, destylat i surówka 
Bilans energii- proces powinien być prowadzony w warynkach adiabatycznych 
m0 (ip- ic) = mD·rD + mw·rw + Qstrat 

 

Destylacja różniczkowa okresowa 
 

 
 
Bilans masy (w określonej stałej temperaturze) 
v0= vw + vD 

m0 = mw + mD 

n0 ·x0 = nw·xw + nD·yD 

Obliczanie ilości półek teoretycznych metodą McCabe’a- Thielego 
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Rektyfikacja ciągła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obie linie operacyjne odpowiadające kolejno górnej i dolnej części kolumny przecinają się na 
linii pomocniczej e- miejsce przecięcia jest uzależnione od wartości orosienia (wartość 
zawierająca się pomiędzy Rmin a Rmax) jak i stanu kalorycznego doprowadzanej surówki 
OROSIENIE - R 

D

L
R  ,  

gdzie :L-strumień molowy zawracany do kolumny; D- strumień molowy uzyskanego destylatu 

 
Położenie linii pomocniczej e w zależności od stanu kalorycznego surówki 

 
 
Wyznaczenie liczby półek teoretycznych polega na wyrysowaniu schodków pomiędzy liniami 
operacyjnymi, a linią równowagi.  
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Dopływ surówki kierowany jest na półkę, której schodek obejmuje przecięcie linii 
operacyjnych 
 
Bilans masy 
Bilans energii 
Wyznaczanie liczby jednostek przenikania masy  
Zagadnienia znajdują się w rozdz. 10n i 11 (Destylacja i Rektyfikacja) 
M. Serwiński, Zasady Inżynierii Chemicznej, operacje jednostkowe, Warszawa,1971 
 
 
Rektyfikacja okresowa, przy stałym składzie destylatu. 
Aby uzyskać stały skład destylatu, podczas całego procesu, należy zwiększać orosienie. 

 
 
R1, R2, R3- kolejne wartości orosienia podczas procesu rektyfikacji; R1< R2<R3 
xAWp – ułamek molowy substancji bardziej lotnej w cieczy wyczerpanej na początku procesu 
przy orosieniu o wartości R1 
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xA – ułamek molowy substancji bardziej lotnej w cieczy wyczerpanej przy orosieniu o 
wartości R2 

xAWk – ułamek molowy substancji bardziej lotnej w cieczy wyczerpanej na końcu procesu 
przy orosieniu o wartości R3 

xw- średnia wartość ułamka molowego substancji bardziej lotnej w cieczy wyczerpanej 
xAD- ułamek molowy substancji bardziej lotnej w destylacie 
 
 
Kolumna posiada 5 półek teoretycznych. W związku ze zmianą składu mieszniny w kotle-
zmniejsza się ułamek molowy substancji bardziej lotnej, koniecznym jest- aby utrzymać stały 
skład otrzymywanego destylatu- zwiększenie orosienia, tak, by kolumna posiadała 5 półek 
teoretycznych podczas całego procesu rektyfikacji. 
 
Rektyfikacja okresowa w warunkach stałej wartości orosienia 

 
xw – średnia wartość ułamka molowego substancji bardziej lotnej w cieczy wyczerpanej 
xD – średnia wartość ułamka molowego substancji bardziej lotnej w destylacie 
 
Kolumna posiada 4 półki teoretyczne, wartość orosienia jest stała podczas całego procesu. 
Początkowo przy składzie cieczy wyczerpanej (o ułamku molowym substancji bardziej lotnej) 
xAWp otrzymujemy destylat o ułamku molowym substancji bardziej lotnej xADp. Dla wartości 
xAWk pod koniec procesu, wykreśla się identyczną, jak na początku, ilość półek, przy linii 
operacyjnej o identycznym jak początkowe, nachyleniu ( R= const.) uzyskując w ten sposób 
zawartość składnika bardziej lotnego w destylacie pod koniec procesu stężenie xADk. 
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ZAŁĄCZNIK 2. EKSTRAKCJA 
 

EKSTRAKCJA W UKŁADZIE CIECZ-CIECZ 
Ekstrakcja (łac. extraho – wyciągam) stanowi przykład operacji jednostkowej ze zbioru 
operacji o charakterze dyfuzyjnym (obok destylacji, absorbcji, ługowania, czy m.in. 
krystalizacji), która polega na częściowej, bądź całkowitej izolacji określonego składnika  
z mieszaniny stałej, ciekłej, bądź gazowej z użyciem konkretnego rozpuszczalnika, w którym 
rozdzielany składnik wykazuje różną rozpuszczalność. Metoda wykorzystywana jest  
od bardzo dawna w życiu codziennym m.in. podczas parzenia kawy, bądź herbaty. 
Siłą napędową ekstrakcji jest dyfuzja, czyli samorzutne przemieszczanie cząsteczek 
substancji w kierunku niższego jej stężenia (tzn. „zgodnie z gradientem stężenia”). Dyfuzja 
chemiczna charakteryzowana jest przez I Prawo Ficka, mówiące jaka ilość substancji 
dyfunduje przez daną powierzchnię w jednostce czasu.  
Ze względu na układ ekstrakcyjny, można wyróżnić kilka typów ekstrakcji: 
- ciało stałe – ciecz 
- ciało stałe – gaz 
- ciecz-ciecz 
Natomiast biorąc za kryterium podziału sposób prowadzenia procesu, można dokonać 
podziału na: 
- ekstrakcję okresową (periodyczną) 
- ekstrakcję ciągłą 
Ekstrakcja okresowa polega na rozdzieleniu określonej substancji pomiędzy dwie fazy 
poprzez jednorazowe dodanie cieczy ekstrakcyjnej (ekstrahenta) do surówki. 
Z kolei ekstrakcja ciągła stosowana jest w przypadku układów ekstrakcyjnych 
charakteryzujących się małym współczynnikiem ekstrakcji. Można ją podzielić na ekstrakcję 
wielostopniową, która w istocie jest wielokrotnym powtórzeniem ekstrakcji jednostopniowej 
(okresowej), prowadzonej współprądowo oraz ekstrakcję realizowaną w opcji 
przeciwprądowej, polegającej na skierowaniu strumieni surówki i ekstrahenta (wtórnego)  
w przeciwnych kierunkach ( w prądzie krzyżowym). Zastosowanie ekstrakcji periodycznej 
wymagałoby w tym przypadku zbyt dużego zużycia ekstrahenta.  
Proces ekstrakcji polega zmieszaniu surówki ekstrakcyjnej, będącej mieszaniną 
rozpuszczalnika wtórnego z ekstrahowanym składnikiem, z rozpuszczalnikiem wtórnym 
(ekstrahentem). Ze względu na ograniczoną rozpuszczalność ( w skrajnych przypadkach jej 
brak) generowane są dwie fazy ciekłe.  Ekstrahent dobierany jest w taki sposób, by stężenie 
substancji ekstrahowanej w ekstrakcie było jak najwyższe, natomiast w rafinacie, jak 
najniższe. Między dwoma fazami ustala się stan równowagi, w którym zarówno rafinat, jak  
i ekstrakt stanowią nasycone roztwory odpowiednio substancji ekstrahowanej i ekstrahenta  
w rozpuszczalniku pierwotnym oraz substancji ekstrahowanej i rozpuszczalnika pierwotnego 
w ekstrahencie.  
 Skład mieszaniny trójskładnikowej (zwykle przedstawiany w postaci ułamka objętościowego 
lub wagowego), w którym rozpuszczalnik pierwotny wykazuje ograniczoną rozpuszczalność 
względem rozpuszczalnika wtórnego wyznaczany jest metodą graficzną z wykorzystaniem 
wykresu fazowego, nazywanego trójkątem (diagramem) Gibbsa (rys. 1). Metoda ta bazuje na 
wykorzystaniu właściwości trójkąta równobocznego, w którym suma odległości dowolnego 
punktu leżącego w obrębie trójkąta jest równa jego wysokości.  Wierzchołki trójkąta 
oznaczają czyste składniki, rozpuszczalnika pierwotnego / wtórnego oraz rozdzielanego 
składnika. Na bokach trójkąta wyznaczyć można skład układów dwuskładnikowych. Z kolei 
na powierzchni trójkąta oznacza skład mieszaniny trójskładnikowej.  
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Rys. 1. Diagram Gibbsa.  
 
Ułamki molowe/ masowe poszczególnych składników reprezentowane mogą być przez 
stosunki: 
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, gdzie ��,�,� , to ułamki masowe składnika A, B i C w roztworze N.   
W tym układzie współrzędnych bilans materiałowy można dokonać przy pomocy reguły 
dźwigni. 

Jeśli zmieszamy dwa układy α i β o składach odpowiednio - ��
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to punkt reprezentujący sumaryczny skład otrzymanego układu γ leży na odcinku łączącym   
punkty α i β, tak, że spełniona jest relacja (rys. 2):  
�� ∗ �� =  �� ∗ ��         (2) 
, gdzie ��/�, to ilość moli w odpowiednich układach fazowych. 
 

 
Rys. 2. Reguła dźwigni.  
 
1. EKSTRAKCJA JEDNOSTOPNIOWA 
W celu oddzielenia ekstrahowanego składnika C z surówki ekstrakcyjnej F (stanowiącej 
mieszaninę składnika C oraz rozpuszczalnika pierwotnego A) dodawany jest rozpuszczalnik 
wtórny B. po zmieszaniu obie ciecze (F+B) zostają przeniesione do rozdzielacza,  
po uprzednim uzyskaniu stanu równowagi fizykochemicznej. Otrzymana mieszanina 
dwufazowa zostaje przeniesiona do rozdzielacza, w którym zostaje rozdzielona na dwie fazy 
ciekłe. Ekstrakt (E), czyli faza rozpuszczalnika wtórnego, bogata w składnik rozdzielany  
i niewielką ilość rozpuszczalnika pierwotnego oraz rafinat (R), będący mieszaniną 
rozpuszczalnika pierwotnego, pozostałej ilości rozdzielanego składnika oraz niewielkiej ilości 
rozpuszczalnika wtórnego. 
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Sposób wyznaczania ilości rozdzielanego składnika w fazie ekstrakcyjnej i rafinacyjnej  
w przypadku, kiedy rozpuszczalnik pierwotny wykazuje rozpuszczalność w rozpuszczalniku 
wtórnym zaprezentowany jest w skrypcie pt. „Podstawy Inżynierii Chemicznej i Procesowej” 
pod red. Donaty Konopackiej-Łyskawy, Gdańsk 2012. Poniżej zaprezentowano główne 
założenia oraz schemat ideowy operacji (rys. 3). 
- bilans masowy 
(A+C)+B = F+B =N= E+R         (3) 
- bilans masowy ekstrahowanego składnika 
FxF + BxB = NxN = ExE + RxR         (4) 
, gdzie A, C, B, F, N, E, R – masy rozpuszczalnika pierwotnego i składnika C ( w surówce), 
rozpuszczalnika wtórnego, surówki, mieszaniny rozdzielanej, ekstraktu oraz rafinatu [kg]. 
xF, xB, xN, xE, xR – ułamki masowe ekstrahowanego składnika w surówce / ekstrahencie 
wtórnym, mieszaninie, ekstrakcie i rafinacie [-]. 
 

 
Rys. 3. Schemat ideowy ekstrakcji jednostopniowej.  
 
Na podstawie ogólnego bilansu masy oraz bilansu masowego składnika ekstrahowanego 
można wyznaczyć ilość (skład) ekstraktu oraz rafinatu (rys. 4). 

 
Rys. 4. Ekstrakcja jednostopniowa – wykres przebiegu procesu na diagramie Gibbsa. 
 
2. EKSTRAKCJA WIELOSTOPNIOWA 
Proces ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz, w którym dodawana jest nowa porcja ekstrahenta 
nazywana jest ekstrakcja wielostopniową (rys. 5.). Głównym powodem jej stosowania jest 
chęć podwyższenia stopnia wyekstrahowania badanego składnika. Proces ekstrakcji 
wielostopniowej polega na dodawaniu do rafinatu kolejnych porcji czystego ekstrahenta,  
aż do momentu, kiedy stężenie składnika ekstrahowanego w ekstrakcie będzie większe, niż 
żądana wartość graniczna (xK). Sposób obliczenia masy lub stężenia otrzymanego ekstraktu 
stanowi powtórzenie czynności przedstawionych powyżej, z tego względu nie będzie w tym 
miejscu zamieszczany. Sposób wyznaczania masy ekstraktu przedstawiony jest szczegółowo 
w skrypcie pt „Podstawy Inżynierii Chemicznej i Procesowej”, pod red. D. Konopackiej-
Łyskawy, Gdańsk 2012. 
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Rys. 5. Schemat ideowy ekstrakcji wielostopniowej. 
 
 EKSTRAKCJA W UKŁADZIE CIAŁO STAŁE - CIECZ (ŁUGOWANIE) 
Ekstrakcja w układzie ciało stałe – ciecz przeprowadzana jest w przypadku, kiedy składnik 
ekstrahowanego materiału jest rozpuszczalny w rozpuszczalniku stosowanym, jako ciecz 
ekstrakcyjna. Inaczej proces jest nazywany ługowaniem.  
Podstawowym kryterium stawianym rozpuszczalnikowi używanemu do ługowania jest 
selektywna rozpuszczalność w stosunku do pożądanych składników ekstrahowanej 
mieszaniny. W procesie ługowania dla osiągnięcia satysfakcjonującej szybkości procesu 
istotnym jest, aby powierzchnia kontaktu między materiałem ekstrahowanym  
oraz rozpuszczalnikiem była jak największa. Stąd początkowym etapem procesu jest 
rozdrobnienie materiału ekstrahowanego. W zależności od pochodzenia materiału oraz jego 
właściwości materiał ten można: ucierać, kruszyć, mielić, ciąć, rozrywać, rozwłókniać etc. 
Sam proces ługowania polega na rozpuszczaniu substancji zawartych w tym materiale 
 w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku, tak, by wyekstrahować tylko pożądane 
substancje. Bardzo istotne jest, aby dobrać odpowiednie parametry procesu, takie jak czas 
ługowania oraz temperatur, które zapewnią możliwie korzystny wynik jak również metodę, 
od której bezpośrednio zależy efektywność procesu.  
W większości przypadków proces wymaga znacznej ilości czasu, z tego względu 
zadowalający stopień efektywności operacji uzyskuje się, kiedy prowadzi się ją w sposób 
ciągły – w aparacie Soxhleta. 
 
1. EKSTRAKCJA CIĄGŁA W APARACIE SOXHLETA 
Aparat Soxhleta  (rys. 6.) zbudowany jest z trzech głównych, połączonych ze sobą części: 
kolby kulistej (1) , ekstraktora (2), i chłodnicy zwrotnej (3). Ekstrahowany materiał umieszcza 
się w gilzie ekstrakcyjnej (4) wykonanej z grubej bibuły, tkaniny lub siatki. W kolbie 
umieszczony jest ekstrahent, który podgrzewany jest do wrzenia przy użyciu płaszcza 
grzejnego (7). Pary rozpuszczalnika przechodzą rurką (5) do chłodnicy zwrotnej.  
Po skropleniu rozpuszczalnik gromadzi się w gilzie ekstrakcyjnej (2). Ciecz z 
wyekstrahowaną substancją samoczynnie, poprzez zamknięcie syfonowe (6), przelewa się do 
kolby, skąd rozpuszczalnik jest ponownie oddestylowywany. Dzięki zamkniętemu obiegowi  
i destylacji rozpuszczalnika próbkę można ekstrahować wielokrotnie świeżymi porcjami, przy 
stosunkowo niewielkiej ilości użytego medium ekstrahującego. Główna zaletą aparatu 
Soxhleta jest brak potrzeby ciągłej kontroli prowadzonej operacji, jednak główna wadę 
stanowi długi czas trwania ekstrakcji.  
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Rys. 6 Aparat Soxhleta.  
 
Zastosowanie automatycznych zestawów do prowadzenia ekstrakcji (opatentowanych przez 
firmę Soxtec) przyśpiesza przebieg ekstrakcji oraz umożliwia zmniejszenie zużycia 
rozpuszczalników. Zautomatyzowana odmiana powyższej metody polega na ekstrakcji 
materiału w gilzie znużonej we wrzącym rozpuszczalniku przez czas kilku minut, natomiast 
później gilza ta jest unoszona, tak by opary rozpuszczalnika mogły wyekstrahować pozostałą 
część substancji. W porównaniu z procesem prowadzonym klasyczną metodą w aparacie 
Soxhleta (48 godzin, 250-500mL rozpuszczalnika), w większości przypadków udaje się 
ograniczyć wielokrotnie ilość zużywanego rozpuszczalnika (40-50 mL) oraz czas procesu  
(1-2 h). 
 
2 EKSTRAKCJA WSPOMAGANA FALAMI ULTRADŹWIĘKOWYMI (SONIFIKACJA) 
Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami polega na poddawaniu ekstrahowanej próbki 
wibracjom wywoływanym przez fale ultradźwiękowe. Użyte fale dźwiękowe zwiększają 
efektywność penetracji próbki przez rozpuszczalnik. Z reguły wykonuje się je w łaźniach 
ultradźwiękowych, w których możliwe jest jednoczesne sonifikowanie kilkunastu próbek. 
Powyższa metoda charakteryzuje się dużą szybkością (z reguły proces trwa ok. kilku minut) 
oraz wygodą, jednakże efektywność jej jest niższa, niż innych metod oraz istnieje możliwość 
rozpadu niektórych analitów.  
W praktyce fale ultradźwiękowe wykorzystywane są do dezintegracji (rozrywania) ścian 
komórkowych materiału roślinnego lub mikrobiologicznego (szczególnie grzyby), dzięki 
czemu możliwe jest zwiększenie efektywności ekstrakcji obecnych wewnątrz komórek 
substancji (metabolitów). Urządzenia stosowane do tego celu nazywane są dezintegratorami 
ultradźwiękowymi, które w odróżnieniu od łaźni ultradźwiękowej posiadają trzpień, który 
emituje fale ultradźwiękowe i umieszczany jest w naczyniu zawierającym próbkę oraz 
rozpuszczalnik. 
 
3. EKSTRAKCJA WSPOMAGANA PROMIENIOWANIEM MIKROFALOWYM (ANG. 
MICROWAVE ACCELERATED EXTRACTION -MAE) 
Efektywność ekstrakcji wzmożona jest przez promieniowanie mikrofalowe odpowiadające 
długości fali od 0,1 do 100cm. Próbkę umieszcza się w specjalnie przygotowanych 
naczyniach ekstrakcyjnych- bombach (wykonanych z odpornego i wytrzymałego  
oraz obojętnego chemicznie materiału - np. PTFE), które umieszcza się w polu 
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promieniowania mikrofalowego. Mechanizm działania polega na ogrzewaniu próbki i 
rozpuszczalnika przy pomocy promieniowania mikrofalowego, które umożliwia tarcie między 
spolaryzowanymi cząsteczkami rozpuszczalnika i próbki, które w zmiennym polu 
elektromagnetycznym zmieniają swoje ustawienie nawet 4,9*109 razy na sekundę. Istotnym 
parametrem przy doborze rozpuszczalnika jest moment dipolowy. Pod podwyższonym 
ciśnieniem temperatura w naczyniu ekstrakcyjnym jest wyższa, niż temperatura wrzenia 
rozpuszczalnika, co wzmaga efektywność ekstrakcji. Po zakończeniu ogrzewania - z reguły 
kilka-kilkanaście  
min.- konieczne jest ostudzenie bomby i wyrównanie ciśnienia.   
 


