
2/10/2014

1

EKSTRAKCJA- ŁUGOWANIE

- rozdzielanie frakcyjne / grupowe

- przygotowanie próbki do analizy, 
- przygotowanie wsadu do rozdzielania,

Techniki operacje i metody:
- okresowe / ciągłe -

- jedno-stopniowe / wielostopniowe -

M. Kamiński
Gdańsk 2013

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI do ANALIZY PRZYGOTOWANIE PRÓBKI do ANALIZY 
/ WSADU do ROZDZIELANIA / WSADU do ROZDZIELANIA 

SKŁADNIKÓW SKŁADNIKÓW z ZASTOSOWANIEM z ZASTOSOWANIEM 
SORPCJI i CHROMATOGRAFII SORPCJI i CHROMATOGRAFII 

WYODRĘBNIANIE Z WILGOTNYCH / WYSUSZONYCH 
MIESZANIN - SKŁADNIKÓW / GRUP  SKŁADNIKÓW JAKO 

WSADU / PRÓBKI do ROZDZIELANIA
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Tzw. ekstrakcja, a często – w istocie - ługowanie to 
technika wyodrębniania określonych grup związków 
chemicznych, albo określonych substancji na drodze 
wymywania pożądanych składników z ich 
mieszanin z innymi składnikami, za pomocą 
odpowiednio dobranego rozpuszczalnika i w 
określonych warunkach temperatury oraz czasem -
ciśnienia

„ Ekstrakcją” jest nazywane przeprowadzanie składników z 
jednej fazy ciekłej do drugiej, albo z roztworu w jednej 
cieczy do roztworu w innej cieczy. 

Często, jednak, „ekstrakcją” nazywa się też operację będącą  
w istocie ługowaniem, tzn., przeprowadzaniem składników z 
fazy stałej do cieczy, czyli roztwarzaniem w cieczy.

Engineering of Engineering of extractionextraction / / leachingleaching operationoperation’s’s includesincludes thethe

effectivityeffectivity of of ::

•preliminary preparation of the sample/stock material

•extraction / leaching of metabolites

•separation and isolation of compounds in analytical (without

column overloading) or in preparative / process scale (using column

overloading conditions) 

•receiving the analytical report / the end-form of the product 

Properties Properties of of metanolitesmetanolites theythey shouldshould bebe considerconsider ::

•biological form of the isolated compound in the plant cell or

outside the cell (e.g. glycoside, aglycone,  other adduct, organellar

component, membrane complex, solution, crystalline form / adsorbate)

•volatility / ability to sublimation (boiling or sublimation point)

•thermal stability (destruction temperature of compounds or groups)

•solubility in function of the temperature

•polarity / hydrophobicity
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SchematicSchematic diagram diagram of of batchbatch (A) / (A) / continouscontinous
extractionextraction // leachingleaching (B) (B) of of mixturemixture componentscomponents

A.
B.

Sample preparation can be done periodically, but process separation need
continous operation mode

Kluczowe zagadnienia przy 
wykonywaniu ekstrakcji / ługowania

• Dobór rozpuszczalnika bądź mieszaniny 
rozpuszczalników(Niekiedy dążymy do selektywnego 
wyodrębniania określonej grupy komponentów, niekiedy odwrotnie –
do ekstrakcji szerokiego spektrum składników i wielu grup 
jednocześnie; Należy brać pod uwagę rozpuszczalność w 
ekstrahencie, postać fizyczną ekstrahowanych składników –
krystaliczna / roztwór, sorpcję na powierzchni / w obrębie błony 
komórkowej / organelli, odporność termiczną, lotność / zdolność do 
sublimacji itp. czynniki)

• Dobór techniki

• Dobór parametrów operacji (temperatury, mocy 
oddziaływań, intensywności mieszania, itp.)
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Techniki izolacji z próbek stałych

• Ekstrakcja za pośrednictwem strumienia gazu (N2) z 
kondensacją, najczęściej, wymrażaniem lotnych 
składników (krioogniskowanie)

• Techniki destylacji, w tym, destylacja z parą wodną

• Ekstrakcja do cieczy

• Ekstrakcja do płynu w stanie nadkrytycznym

• Piroliza (tylko gdy analiza / otrzymywanie dotyczy produktów 
pirolizy)

Steps of sample Steps of sample / / feedfeed preparationpreparation

preliminary operations: 

fragmentation, grinding, disintegration, homogenization, drying, 

freezing out / dezintegration in freezed form distillation in nitrogen 

or steam distillation (volatile compounds)

•extraction / leaching:

-traditional techniques: Soxhlet extraction, maceration – without

mixing/ with mixing or shaking;

-modern techniques: MAE (microwave assisted extraction), UAE 

(Ultrasonic assisted extraction in the bath or using ultrawavelength

disintegrator), ASE (Accelereated Solid Extraction), RHAE (rotary

homogenizer assisted extraction)

•enriching of the extract / leach:

-traditional techniques: solvent evaporation, liquid - liquid

extraction, adsorption - desorption, ion exchange

-modern techniques: nanofiltration, reverse osmosis, dialysis, P-SPE
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Steps of  Steps of  separationseparation / / eluateeluate enrichmentenrichment

• separation

-traditional techniques : multistep counter-current extraction, 

precipitation

-modern techniques: P-HPLC (P-TLC) – RP / NP / IC /GPC, SEC

as well as : AC, P-SFC, P-GC, CCC, FFF

• eluate enrichment 

-traditional techniques: solvent evaporation, fluid – fluid 

extraction, adsorption, ion exchange

-modern techniques: nanofiltration, reverse osmosis, dialysis, 

adsorption / desorption (P-SPE)

Steps of Steps of isolationisolation and an and an endend--formform obtainmenobtainment t 

• obtainment of the end-form without rise in purity :

crystallization / lyophilization, dilution, syrup,  

intermixture with tablet composition and tabletting

• obtainment of the end-form with rise in purity: 

solubilisation and recrystallization
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Measures of efficiency of the extraction / leachingMeasures of efficiency of the extraction / leaching

operationoperation usedused intointo accountaccount

- The concentration of compound or group of compound’s

- Good dynamics of the operation / process 

- Lowering of the costs

- Amount of waste-products and waste management / 

possibility of solvent recycling 

Concentration or Mass stream [% m/m]  or  [kg/h]

Concentration / time [% m/m / h]

(Concentration or Mass stream) / (time * power)
[kg / h W]

Warianty technik ekstrakcji za 
pomocą cieczy

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika w aparacie Soxhleta

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika wspomagana 
ultradźwiękami (UAE –ultrawave assisted extraction)

• Przyspieszona ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika (ASE 
accelerated solvent extraction; najczęściej po zmieszaniu próbki z 
ziarnistym materiałem mineralnym – piaskiem morskim)

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika wspomagana 
promieniowaniem mikrofalowym (MAE microwave assisted 
extraction)

• Ekstrakcja za pomocą płynu w stanie nadkrytycznym (SFE 
supercritical fluid extraction or superfluid extraction)

• Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika z próbki zmieszanej z 
wypełniaczem (MSPD - )
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kolba kulista z

rozpuszczalnikiem

organicznym do

ekstrakcji

chłodnica

gilza z

próbk ą

Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika 
organicznego w aparacie Soxhleta

• jedna z najstarszych metod ekstrakcji (1879)

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

• próbki wilgotne przed rozpoczęciem ekstrakcji 
do rozpuszczalnika nie mieszalnego z wodą 
wymagają dokładnego wysuszenia. 

Wielostanowiskowa ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika 

organicznego w aparacie Soxhleta oraz wielostanowiskowa 

ekstrakcja z początkową maceracją w aparacie „Soxtec”

Zastosowanie 
podstawowe:

Ekstrakcja / 
ługowanie 
tłuszczy / białek / 
węglowodanów z 
żywności
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Techniki wstępnego przygotowania próbki / wsadu
-- tradycyjne --

• Rozdrabnianie, mielenie i przesiewanie, 
homogenizacja, …,

• Suszenie, liofilizacja, ….,
• Destylacja w strumieniu gazu obojętnego, ew. 

powietrza, destylacja z parą wodną, odparowywanie i 
kondensacja oparów, sublimacja – resublimacja, …,

• Wytłaczanie fazy ciekłej za pomocą prasy, …,
• Ekstrakcja ciecz – ciecz,
• Ługowanie: maceracja, ekstrakcja w aparacie 

Soxlet’a, („gotowanie”, ….)
• Wypienianie, micellizacja, ….

Operacje okresowe / ciągłe
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Nowoczesne techniki przygotowania 
próbki do analizy / wsadu do 

rozdzielania 
• Maceracja z intensywnym mieszaniem;
• Homogenizator „ścinający”
• Łaźnia ultradźwiękowa
• Homogenizator ultradźwiękowy
• MWE (Microwavellength Extraction)

• SPE (Solide Phase extraction)

• SFE (Supercritical Fluid Extraction)

• ASE (Accelerated Solvent Extraction) 

InvestigatedInvestigated mmodernodern
extractionextraction / / leachingleaching

techniquestechniques
Sonication  / sonification

in ultrasonic bath
Sonification in 

ultrasonic 
dezintegrator

Mixing high shear rotary 
homogenizer

Microwave Assisted 
Extraction 

Accelerated Solvent Extraction
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Maceration with mixing 
or shaking

Traditional extracton / leaching techniques

Soxhlet / Soxtec (the new 
arrangement) -extraction 

This techniques are 
effective in means of 
the obtaining of 
relative high  extract 
concentration but are 
time and energy 
consumming 

Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika wspomagana ultrad źwiękami 
(„ sonifikacja”, ang. UAE – ultrawave assisted extraction, sonication, 

sonification )

• Próbkę umieszcza się w cieczy
ekstrahującej / ługującej w szklanym lub
metalowym naczyniu i wstawia do łaźni
ultradźwiękowej. Ważne jest zachowanie
odpowiednich wysokości słupa cieczy w łaźni
i w naczyniu z próbką – dostosowanych doi
częstotliwości wzbudnika ultradźwiękowego;
• Zaleta – efektywność, możliwość
poddawania ekstrakcji / ługowaniu wielu
próbek jednocześnie;
• Wada - konieczność oddzielenia ekstraktu
od próbki po zakończeniu ekstrakcji;
• Istnieje możliwość umieszczenia sondy
generującej ultradźwięki w naczyniu z
próbką, np. zastosowanie dezintegratora
ultradzwiękowego
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Zwykle po zakończeniu
procesu ekstrakcji (10 – 30,
rzadziej 60 minut) należy
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 podwyższonej temperaturze rzędu 50 - 200 0C. 

EFEKT: ekstrakcja odbywa się w temperaturze powyżej 

temperatury wrzenia rozpuszczalnika pod ciśnieniem 

atmosferycznym, ale ten wciąż znajduje się w fazie ciekłej.
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Schemat budowy ekstraktora ASE

Zalety techniki ASE

• możliwość ekstrakcji próbek o dużej wilgotności

• krótki czas ekstrakcji

• automatyzacja procesu

• łatwość obsługi aparatu

• lepsza penetracja próbki przez rozpuszczalnik

• korzystna kinetyka ekstrakcji (zarówno kinetyka procesów 

rozpuszczania, jak i desorpcji związków z matrycy)
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Zastosowania techniki ASE

Ekstrakcja analitów z naturalnych 
produktów żywnościowych, 
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 używa się
najczęściej chlorku metylenu lub
mieszaniny acetonu i heksanu.
Jedynym ograniczeniem
rozpuszczalników stosowanych w
tej metodzie jest ich moment
dipolowy, który musi być różny od
zera.
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Warunek podstawowy:

moment dipolowy = 0

Zwykle po zakończeniu
procesu ekstrakcji (1 – 5
minut) należy 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)

 

PŁYN W STANIE 
NADKRYTYCZNYM  

Ciśnienie 

Temperatura  

Ciecz 

Gaz 

Ciało stałe 
PUNKT KRYTYCZNY 

topnienie 

zamarzanie 

sublimacja 

depozycja 

ulatnianie 

kondensacja 

PUNKT POTRÓJNY  

Rysunek 5-5.

PŁYN W STANIE 

NADKRYTYCZNYM

(fluid)
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Cechy płynu w stanie nadkrytycznym

• nie ulega kondensacji niezależnie od tego jak duże ciśnienie

zostaje zastosowane,

• nie ulega wrzeniu niezależnie 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,

• duża dyfuzyjność - pośrednia pomiędzy cieczami i gazami,

• niewielkie napięcie powierzchniowe,

• mała lepkość pozwala na lepszą penetrację całej objętości

próbki.

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

Po podwyższeniu 
temperatury menisk zanika ...
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Dalszy wzrost temperatury ...
Gęstość CO2 cieczy i CO2
gazu jest już zbliżona ...

Po osiągnięciu punktu 
krytycznego różnica 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)
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Zalety techniki SFE

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

ekotoksycznych;

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

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

łączy się również z obniżeniem kosztów;

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

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

• wysoka selektywności;

• możliwość ekstrakcji frakcjonowanej;

• pominięcie etapu wstępnego oczyszczania i wzbogacania próbki;

• łatwość automatyzacji;

• możliwość 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 jego gęstości, można regulować siłę rozpuszczania analitów. 

• Niepolarny charakter ditlenku węgla uniemożliwia wyłączne jego 

zastosowanie do ekstrakcji niektórych związków jak np. WWA o wyższych 

masach cząsteczkowych. W takim wypadku niezbędnym jest dodawanie 

do ditlenku  węgla  polarnych  modyfikatorów (np. MeOH, CH2Cl2,)  oraz  

podwyższenie temperatury procesu.
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Ekstrakcja za pomoc ą rozpuszczalnika z próbki
zmieszanej z wypełniaczem
(ang. Matrix solid-phase dispersion - MSPD)

mo ździerz

krok 2
wymieszaj

krok 1

próbka (0.5 g)

krok 4

krok 3
przenie ś

sorbent

(np. C18, 2g)

spatula
tłuczek

korpus strzykawki

filtr papierowy

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

tłoczek
strzykawki

filtr
papierowy

rozpuszczalnik

odbieralnik

eluuj

ekstrakt

Zastosowanie:

1.Izolacja analitów z grupy 
PCBs z ryb

2. Pozostałości 
farmaceutyków z tkanki 
tłuszczowej i wątroby

3. Witamin z pożywienia

4. Pestycydów z warzyw, 
owoców i ryb
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plumbagin

Exemplary of chromatogram

for investigation of group –

type and detail composition of 

methanol extract from wet 

mass tissue culture material of 

Drosera … – NP-HPLC (DIOL / n-

hexane / MTBE / THF gradient 

elution, UV-VIS/DAD detector

Kontrola Efektywno ści 
ekstrakcji / ługowania NP lub RP -HPLC

Linear scale of  time

For some compounds / group of
compounds it exists optimal
extraction / leaching time
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•Optimal operational parameters depend on the 

plant material character, the physicochemical 

parameters of the extrahent / leaching liquid, as well 

as on the thermal stability and such physicochemical 

properties of the extracted / leached compound / 

group of compounds as solubility in function of 

temperature;

•The biological and physicochemical form of extracted 

compounds in a cell has to be considered while  

choosing  the optimal extraction / leaching techniques 

or conditions

IA

PORÓWANIE TECHNIK EKSTRAKCJI / ŁUGOWANIA 


