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Anotace 

Cílem této práce bylo zavedení metody extrakce za zvýšeného tlaku a 

superkritické fluidní extrakce do provozu analytické laboratoře a nalezení 

optimálních provozních podmínek pro extrakci organických látek z pevných matric. 

Teoretická část obsahuje přehled současných extrakčních metod pro pevnou fázi. 

Praktická část obsahuje popis použitých extrakčních přístrojů a popis experimentů 

vedoucích k nalezení optimálních provozních podmínek. Tyto podmínky byly 

následně použity pro extrakci organických látek ze vzorků čistírenského kalu. 

Poslední částí této práce je vyhodnocení výsledků provedených experimentů. 

Klíčová slova 

Extrakce za zvýšeného tlaku, superkritická fluidní extrakce, pevná matrice, 

organické látky, čistírenský kal. 
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Annotation 

The aim of this thesis was to bring pressurized solvent extraction and 

supercritical fluid extraction into operation of analytical laboratory and find optimal 

operating conditions for extraction of organic compounds from solid matrices by 

using these methods. The theoretical part contains an overview of current 

extraction methods for solid matrices. The practical part includes a description of 

used extraction instruments and experiments used to find optimal operating 

conditions. These conditions were then used to extract organic compounds from 

sewage sludge. The last part of this thesis is evaluation of experiments results. 

Keywords 

Pressurized solvent extraction, supercritical fluid extraction, solid matrices, 

organic compounds, sewage sludge. 
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Seznam použitých zkratek: 

ASE:  Zrychlená extrakce rozpouštědlem (Accelerated solvent extraction). 

EPA:  Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států. 

(United States Enviromental Protection Agency). 

GC:  Plynová chromatografie (Gas Chromatography). 

HPLC: Kapalinová chromatografie (High pressure liquid chromatography). 

PAH:  Polycyklické aromatické uhlovodíky (Polycyclic aromatic 

hydrocarbons). 

PCB:  Polychlorované bifenyly (Polychlorinated Biphenyls). 

PSE:  Extrakce za zvýšeného tlaku (Pressurized solvent extraction). 

SFC:  Superkritická kapalina (Supercritical fluid). 

SFE:  Superkritická fluidní extrakce (Supercritical fluid extraction). 

ÚČOV: Ústřední čistírna odpadních vod. 
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1. Úvod 

Životní prostředí je v dnešní době stále zatěžováno velkým počtem 

znečištění pocházejícím z průmyslových výrob, dopravy, zemědělské činnosti a 

mnoha dalších zdrojů. Významnou část tohoto znečištění tvoří organické látky, 

které se v životním prostředí vyskytují v ovzduší, povrchových a podzemních 

vodách, půdách, sedimentech i v živých organismech. Vlastnosti některých skupin 

organických látek mají na stav a vývoj životního prostředí negativní vliv a působí 

poškození lidského zdraví i ostatních živých organismů. 

Z výše uvedeného důvodu je stanovení přítomnosti a množství organických 

látek v životním prostředí důležitým krokem i při úpravě technologických procesů, 

a to z důvodu ochrany životního prostředí a v rámci trvale udržitelného rozvoje 

také z důvodu zlepšování jeho současného stavu. Zároveň je tím zajištěna 

ochrana lidského zdraví. Ke kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení 

organických látek v životním prostředí slouží metody organické analýzy. 

Posledním krokem organické analýzy je ve většině případů 

chromatografická analýza. Látky, které jsou předmětem těchto stanovení, však 

nejsou v životním prostředí ve formě a množství, ve kterých by se daly jednoduše 

chromatograficky stanovit. Proto je potřeba organické látky z původního vzorku 

izolovat a zakoncentrovat v organickém rozpouštědle. Takto upravené již mohou 

být chromatograficky stanoveny. K izolaci látek v organické analýze slouží několik 

různých extrakčních metod, pro které platí, že bez účinného převedení látek do 

stanovitelné formy nelze dosáhnout správných a vypovídajících výsledků. Proto 

jsou extrakční metody důležitým krokem při procesu organické analýzy. 

Environmentální vzorky se nejčastěji nachází v pevném nebo kapalném 

stavu. Pro extrakci organických látek z těchto vzorků lze využít extrakčních metod 

pro kapalnou nebo pevnou fázi. Pro analýzu organických látek v ovzduší se 

používá především jejich sorpce z odebíraného vzduchu na pevný sorpční 

materiál. Z těchto sorpčních materiálů jsou stanovované látky následně 

extrahovány pomocí metod sloužících k extrakci z pevných matric. 
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Vlastnosti organických látek i materiálů, ze kterých jsou extrahovány, se 

vzájemné liší. Vzhledem k těmto vlastnostem je třeba extrakční proces 

optimalizovat s cílem dosáhnout správných, opakovatelných a reprodukovatelných 

výsledků. Optimalizaci lze provádět pro několik nastavitelných provozních 

parametrů jako je teplota, tlak, délka extrakce a také pro výběr vhodných 

extrakčních činidel. 

Tato práce se zabývá přehledem současných extrakčních metod pro pevné 

matrice: Soxhletovou extrakcí, extrakcí za zvýšeného tlaku, superkritickou fluidní 

extrakcí a jejich vzájemným porovnáním. Zároveň také popisuje možnost jejich 

použití pro stanovení reálných vzorků se zaměřením na analýzu z pevných matric 

v oblasti technologie vod, konkrétně čistírenských kalů. 

Cílem této práce je zavedení metod extrakce za zvýšeného tlaku a 

superkritické fluidní extrakce do provozu analytické laboratoře se zaměřením 

na analýzu organických látek. S tím souvisí také nastavení optimálních provozních 

podmínek pro daná zařízení. Vliv provozních parametrů na účinnost extrakcí byl 

sledován pomocí laboratorních pokusů na vzorcích o známých množstvích 

organických látek připravených s pomocí standardních sloučenin a také na 

reálných vzorcích.  

Druhou částí laboratorních testů bylo použití nalezených optimálních 

podmínek extrakčních metod pro extrakce organických látek ze vzorků 

čistírenských kalů. Cílem této části je porovnání výtěžnosti jednotlivých metod a 

výběr metody, která je pro extrakce kalů výhodnější z hlediska účinnosti. 
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2. Současný přehled extrakčních metod pro pevné 

matrice 

Extrakce je separační metoda, při které přechází složka ze směsi látek 

v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze. Základním požadavkem je 

nemísitelnost obou fází. Proces extrakce látek z pevných matric lze rozdělit do pěti 

po sobě následujících kroků. Prvním krokem je desorpce látek z aktivních míst 

v pevné fázi, po které následuje difúze těchto látek v samotném prostředí pevné 

matrice. Dalšími kroky jsou rozpuštění látky v extrakčním rozpouštědle a jejich 

dostatečné vzájemné interakce. Posledním krokem je oddělení rozpouštědla 

obsahujícího extrahovanou látku od pevné matrice. [1] 

Hlavním cílem každé extrakční metody v analytické chemii je účinné 

oddělení stanovované látky od původní matrice. Pro získávání kvalitativních i 

kvantitativních, opakovatelných a reprodukovatelných výsledků při analýze 

organických látek v pevných matricích pomocí extrakčních metod je třeba 

optimalizovat a sledovat každý z těchto kroků za použití vhodných extrakčních 

podmínek. Kromě vlastní extrakce je důležitá také precizní laboratorní práce při 

přípravě vzorků, manipulace s extraktem a při samotném analytickém stanovení. 

[1] 

V praktickém využití extrakce, například při extrakci znečišťujících látek 

z půd a sedimentů, bývá většinou krokem, který udává rychlost a účinnost 

extrakce, desorpce látek z matric, jelikož vztahy mezi extrahovanými látkami a 

samotnou matricí lze jen obtížně předpovídat. V některých případech, jako je 

extrakce z rostlinných materiálů, může být rychlost extrakce daleko více závislá na 

ostatních krocích, zejména na zajištění dostatečných interakcí mezi 

rozpouštědlem a extrahovanou látkou. Obecně závisí optimalizace metody, jak na 

vlastnostech látek které mají být extrahovány, tak na pevných matricích ze kterých 

jsou tyto látky extrahovány. [1] 

Mezi tradiční extrakční metody z pevných látek patří neznámější Soxhletova 

extrakce nebo extrakce za pomoci ultrazvuku. Ačkoliv tyto metody vykazují 
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vysokou účinnost extrakcí, mají řadu nevýhod. Jde například o dlouhou extrakční 

dobu zejména u Soxhletovy extrakce, vysokou spotřebu rozpouštědla, nízké 

extrakční teploty nebo nedokonalou automatizaci samotného procesu. Navíc 

extrakt u tradičních metod vyžaduje před analytickým stanovením další zpracování 

a čištění, které většinou vede ke ztrátám extrahovaných látek a tím k nesprávným 

výsledkům analýzy. [1,2] 

Během posledních dvaceti let byly rozšířeny nové metody pro extrakci látek 

z pevných matric. Patří mezi ně například superkritická fluidní extrakce, extrakce 

za zvýšeného tlaku nebo extrakce rozpouštědly za pomocí mikrovln. Důležitými 

faktory pro výběr vhodné metody jsou extrakční doby, jednoduchost zvoleného 

procesu a co nejnižší spotřeba rozpouštědel nejen z ekonomických, ale také 

z bezpečnostních důvodů. Organická rozpouštědla, která se pro extrakci pro 

laboratorní účely používají, jsou charakterizována vysokou čistotou pro zamezení 

vlivu kontaminace extrahovaných látek nečistotami. Tato rozpouštědla jsou pro 

laboratoř ekonomicky nákladnější. S vysokou cenou rozpouštědel se zvyšuje také 

cena za analýzu organických látek, proto je minimalizace spotřeby rozpouštědel 

jednou z hlavních výhod nově zaváděných metod. Navíc, většina organických 

rozpouštědel je vzhledem ke svým vlastnostem nebezpečná pro lidské zdraví a 

životní prostředí. Při výběru vhodné extrakční metody je důležité nalézt mezi 

uvedenými faktory co nejvýhodnější spojení, jehož výsledkem je účinná, 

ekonomicky přijatelná a pro prostředí bezpečná metoda. [1,2] 

2.1. Soxhletova extrakce 

Soxhletova extrakce je jednou z prvních extrakčních metod určených pro 

extrakci látek z pevné fáze. První laboratorní přístroj pro tuto metodu byl navržen 

v roce 1879 Franzem von Soxhletem a byl nazván podle jména autora, Soxhletův 

extraktor. Původně byl navržen pro extrakci lipidů z pevných matric, jeho použití 

se však časem rozšířilo na velkou škálu organických sloučenin. [3] 
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2.1.1 Klasická Soxhletova extrakce 

Aparatura pro Soxhletovu extrakci se skládá ze skleněné nádobky umístěné 

mezi spodní baňkou a zpětným chladičem. V nádobce je umístěna extrakční 

patrona, do které se vkládá vzorek v pevné fázi, ze které jsou látky extrahovány. 

Ve spodní baňce je obsaženo rozpouštědlo, které se pomocí topného hnízda 

uvede do varu. Páry rozpouštědla stoupají přes boční potrubí do chladiče, kde 

kondenzují, a stékají do extraktoru na extrahovaný objekt. Jakmile se extrakční 

nádoba naplní, je rozpouštědlo najednou vypuštěno zpět do spodní baňky. Tento 

proces se neustále opakuje a může běžet několik hodin. Během jednoho cyklu se 

část stanovované látky rozpustí v rozpouštědle a je vyextrahována z pevné fáze. 

Po mnoha cyklech jsou extrahované látky soustředěny v dolní baňce aparatury. 

[3,4] 

Mezi nejvážnější nedostatky Soxhletovy extrakce patří zejména dlouhá 

reakční doba a velká spotřeba rozpouštědla. Spotřeba rozpouštědla vede nejen ke 

zvýšení ekonomických nákladů na analýzu, ale je zdrojem dalších problémů pro 

životní prostředí. Extrahované látky se obvykle v rozpouštědle, které dosahuje 

svého bodu varu, zdržují dlouhou dobu, což může vést k degradaci a tepelnému 

rozkladu extrahovaných látek. V neposlední řadě k nevýhodám klasické 

Soxhletovy extrakce patří nemožnost urychlení extrakčního procesu. [4] 

Soxhletova extrakce se pro extrakci látek z pevných matric používá dodnes. 

Na principu původní aparatury vznikla spousta modifikací tohoto extrakčního 

procesu, vedoucích ke zvýšení efektivity extrakcí, snížení extrakčních časů a 

automatizace extrakčních procesů. [4] 

2.1.2 Automatizovaná Soxhletova extrakce 

Automatizace Soxhletovy extrakce byla poprvé zavedena na přístrojích 

Soxtec a byla předpokladem pro snížení extrakčních časů a spotřeb rozpouštědla. 

Extrakce touto metodou se dělí do dvou fází. První fází je extrakce přímo 

v kapalném rozpouštědle za vysoké teploty, druhou je následně po vyzvednutí 

vzorku z rozpouštědla klasická Soxhletova extrakce parami rozpouštědla. 

V průběhu několika let od první myšlenky bylo různými společnostmi zabývajícími 
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se výrobou laboratorní techniky navrženo a vyrobeno několik druhů tohoto 

automatického extrakčního zařízení [2,5]. 

 

Obr. 1: Přistroj Soxtec HT – 6. 

2.1.3 Extrakční podmínky Soxhletovy extrakce 

Oproti ostatním uvedeným extrakčním metodám má Soxhletova extrakce 

menší prostor pro úpravu extrakčních parametrů. Jedinými parametry, které lze 

ovlivnit, je výběr rozpouštědla a délka extrakce. Teplota extrakce je dána bodem 

varu zvoleného rozpuštědla. [4] 

Soxhletova extrakce byla použita například pro extrakci polycyklických 

aromatických uhlovodíků ze vzorků přirozeně kontaminovaných půd 

dichlormethanem po dobu 24 hodin. Vzorek byl smíchán s bezvodým Na2SO4 pro 

odstranění vlhkosti. Výsledky extrakce pak byly porovnány se superkritickou fluidní 

extrakcí a extrakcí za zvýšeného tlaku. Největší účinnosti při extrakci 

polycyklických aromatických uhlovodíků bylo dosaženo Soxhletovou extrakcí. [6] 
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Soxhletova extrakce byla také využita při studii extrakčních metod se 

zaměřením na půdy s nízkým obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Jako rozpouštědlo byl použit dichlormethan a směs hexanu a acetonu v poměru 

1:1. Délky extrakcí byly 8, 12 a 24 hodin. Ve srovnání s metodami extrakce za 

zvýšeného tlaku a extrakce za asistence ultrazvuku dosáhla Soxhletova extrakce 

nejmenší výtěžnosti extrahovaných látek. [7] 

Další výzkum extrakčních metod byl proveden na extrakci polychlorovaných 

bifenylů z půd. Vzorky byly extrahovány Soxhletovou metodou za použití směsi 

dvou rozpouštědel: hexanu a acetonu v poměru 1:1. Extrakční doba byla 18 hodin. 

Výsledky byly porovnány s moderními extrakčními metodami. Soxhletovou 

extrakcí bylo stejně jako superkritickou fluidní extrakcí dosaženo téměř 100% 

účinnosti extrakce polychlorovaných bifenylů ze vzorků půd. [2] 

2.2. Extrakce za zvýšeného tlaku 

Extrakce rozpouštědly za zvýšeného tlaku se v průběhu posledních zhruba 

dvaceti let objevila pod několika názvy vzhledem k jejich modifikacím a výrobcům 

zařízení (PSE – Pressurized Solvent Extraction, ASE – Accelerated Solvent 

Extraction). Metoda částečně vychází z metody superkritické fluidní extrakce, 

oproti ní je však rozpouštědlo používáno ve svém kapalném stavu. Vzhledem ke 

zvýšenému tlaku v extrakčních celách lze dosáhnout s běžnými organickými 

rozpouštědly teplot okolo 100 až 200 °C. Metoda poskytuje možnost provádět 

rychlé a účinné extrakce. Zvýšená teplota vede ke snížení viskozity rozpouštědla, 

což má za následek zvýšení difúzních koeficientů a zároveň zvyšuje rozpustnost 

extrahovaných látek v rozpouštědle. Zvýšený tlak kromě možnosti dosáhnout 

vysokých teplot také podporuje pronikání rozpouštědla pevnou fází, čímž dochází 

k lepšímu styku rozpouštědla se vzorkem a tím k zvýšení účinnosti extrakce. [8,9] 

Metoda extrakce za zvýšeného tlaku byla úspěšně aplikována na stejný typ 

vzorků a látek jako superkritická fluidní extrakce. Vývoj extrakčních metod pro 

PSE není však oproti SFE nikterak zvlášť složitý. Důvodem je možnost použití 

stejných rozpouštědel, které se používají u běžných extrakčních metod, jakou je 

třeba Soxhletova extrakce. Oproti Soxhletově extrakci má extrakce za zvýšeného 



Petr Proske: Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických 
látek z pevných matric 

2012 8 
 

tlaku řadu výhod a to zejména vysokou extrakční rychlost, nižší spotřebu 

rozpouštědla a vysokou míru automatizace. Stala se také oficiální metodou 

Agentury pro ochranu životního prostředí Spojených států (EPA) pro analýzu 

organického znečištění v půdách. [10] 

 

Obr. 2: Přístroj E916 pro extrakci za zvýšeného tlaku. 

2.2.1 Průběh extrakce za zvýšeného tlaku 

Provedení extrakce za zvýšeného tlaku se skládá z několika kroků. 

Extrakční cela se vzorkem se naplní kapalným rozpouštědlem ještě před 

dosažením požadovaného tlaku. Po dosažení nastaveného tlaku se provede 

statická extrakce, jejíž extrakční doba se pohybuje v řádech minut. Po jejím 

dokončení se tlak uvolní a extrakt je vypuštěn do sběrných nádob. Většina 

přístrojů je schopna opakovat tento postup vícekrát v několika cyklech. Aby bylo 

zajištěno, že do sběrných nádob dostaneme celý extrakt, systém je po skončení 

extrakce propláchnut čistým rozpouštědlem a také inertním plynem. Běžný objem 

extraktu se pohybuje kolem 10 až 100 ml a před vlastní analýzou je třeba extrakt  

zakoncentrovat na nižší objem pod proudem inertního plynu. [9,10] 
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2.2.2 Extrakční podmínky pro extrakci za zvýšeného tlaku 

Základními podmínkami, které ovlivňují účinnost extrakce za zvýšeného 

tlaku, jsou teplota, tlak, výběr rozpouštědla a extrakční doba. Extrakce za 

zvýšeného tlaku probíhá staticky. Systémy umožňují provedení několika cyklů 

extrakce s výměnou rozpouštědla za sebou. Extrakční doba se dá ovlivnit jak 

nastavením požadované délky extrakčního cyklu, tak možností nastavení počtu 

cyklů, které přístroj provede. [8,9] 

Vliv výběru rozpouštědla a extrakční doby byl zkoumán např. pro extrakci 

polycyklických aromatických uhlovodíků z městských prachových částic. 

Testována byla tři organická rozpouštědla, dichlormethan, toluen a hexan. Při 

stejných reakčních časech bylo dosaženo nejlepších extrakčních výsledků při 

extrakci dichlormethanem. Pro testy závislosti účinnosti extrakce na extrakční 

době a počtu extrakčních cyklů byly testovány extrakce ve dvou, čtyřech a šesti 

desetiminutových cyklech. V porovnání s extrakcemi, které byly provedeny pouze 

v jednom cyklu, byly extrakce ve více cyklech daleko účinnější. Pro zvýšení 

účinnosti extrakce je zvýšení počtu extrakčních cyklů efektivnější než prodlužování 

extrakčních cyklů při jejich nižším počtu. [9] 

Vliv provozní teploty při extrakci za zvýšeného tlaku byl součástí studie 

zabývající se extrakcemi organických látek z environmentálních vzorků provedené 

na univerzitě I-Shou v Taivanu. Pro extrakci byly zvoleny teploty 60, 80 a 100 °C. 

Výsledky laboratorních testů ukazují zvýšení výtěžnosti extrakce při zvýšení 

provozní teploty. [11] 

2.3. Superkritická fluidní extrakce 

Principem metody je extrakce organických látek z pevných matric tekutinou 

v superkritickém stavu. Prvním krokem je uvedení rozpouštědla do superkritického 

stavu, což znamená, že jeho tlak a teplota překročí své kritické hodnoty (kritický 

bod). Při dosažení a překročení kritických hodnot nelze jednoznačně určit, zda je 

látka v kapalném či plynném stavu. Látky nacházející se v tomto stavu jsou 

nazývány superkritické kapaliny (SCF – Supercritical fluids). [2] 
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Obr. 3: Přístroj Spe-ed SFE-4 pro superkritickou fluidní extrakci. 

2.3.1 Superkritické kapaliny 

Superkritické kapaliny byly objeveny v roce 1822 při experimentech, které 

se zabývaly šířením zvuku v uzavřených prostorech v různých tekutinách za 

různých teplot a tlaků. Tyto pokusy prováděl francouzský fyzik Charles Cagnigard 

de la Tour. Podmínky pro jejich vznik byly objeveny později, konkrétně v roce 1869 

irským chemikem a fyzikem Thomasem Andrewsem. Ten objevil termodynamický 

stav nazývaný kritický bod, při experimentování s vlastnostmi oxidu uhličitého při 

různých tlacích a teplotách. Při překročení podmínek kritického bodu se kapalina 

dostává do svého superkritického stavu. [12] 
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Následující tabulka č. 1 obsahuje seznam některých superkritických kapalin 

spolu s hodnotami tlaku a teploty jejich kritického bodu: 

Tab. 1: Hodnoty teploty a tlaku kritického bodu vybraných kapalin. 

Rozpouštědlo 

kritická teplota kritický tlak hustota v kritickém bodě 

[°C] [MPa] [g.cm-3] 

Oxid uhličitý CO2 30,95 7,38 0,469 

Voda H2O 373,95 22,06 0,322 

Methan CH4 -82,75 4,60 0,162 

Ethan C2H6 32,15 4,87 0,203 

Propan C3H8 96,65 4,25 0,217 

Ethylen C2H4 10,25 5,04 0,215 

Propylen C3H6 91,75 4,60 0,232 

Methanol CH3OH 239,45 8,09 0,272 

Ethanol C2H5OH 240,75 6,14 0,276 

Aceton C3H6O 234,95 4,70 0,278 

Superkritické kapaliny mají unikátní vlastnosti, přechodné mezi vlastnostmi 

plynu a kapaliny, které závisí právě na tlaku a teplotě. Zejména jejich viskozita je 

daleko nižší a difúzní koeficient naopak vyšší než u kapalin, což je dobrý 

předpoklad pro účinné extrakce. Navíc jejich hustota může být změnami teploty a 

tlaku ovlivňována a teoreticky tak lze docílit různé selektivity při extrakcích. [13] 

V následující tabulce č. 2 je uvedeno srovnání typických hodnot viskozity a 

hustoty plynů, kapalin a superkritických kapalin [13]: 

Tab. 2: Srovnání hustoty a viskozity kapalin a plynů. 

  

Hustota Viskozita 

[kg.m-3] μPa.s 

Plyny 1 10 

Superkritické kapaliny 100 až 1000 50 až 100 

Kapaliny 1000 500 až 1000 

Z uvedených hodnot lze odvodit, že hustota superkritických kapalin má 

blíže k vlastnostem kapalin a naopak jejich viskozita má blíže k vlastnostem plynů. 

Zjednodušeně se tedy dá říct, že superkritická kapalina prochází materiálem jako 

plyn, ale zachovává si extrakční vlastnosti kapalin. [13] 
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Superkritické kapaliny se vyskytují také v přírodě. Objevují se zejména 

u podvodních sopek, kdy se potkává vysoký tlak daný hloubkou oceánů s vysokou 

teplotou způsobenou sopečnou činností. [13] 

2.3.2 Oxid uhličitý v superkritickém stavu 

Oxid uhličitý dosáhne svého superkritického fluidního stavu v momentě, kdy 

jeho teplota dosáhne či překročí teplotu 31 °C a zároveň hodnota tlaku dosáhne 

nebo překročí hranici 7,4 MPa (74 bar). Fázový diagram oxidu uhličitého je 

zobrazen na obrázku č. 4. V tomto stavu má oxid uhličitý extrakční vlastnosti jak 

plynu, tak kapaliny, a je ideální činidlo pro extrakci látek s vysokou účinností za 

krátkou reakční dobu. [14] 

Nastavením hodnot tlaku, teploty a hustoty může být oxid uhličitý 

v superkritickém stavu upraven tak, aby simuloval extrakci běžnými organickými 

rozpouštědly, jako jsou například chloroform, hexan nebo dichlormethan. Proto má 

superkritická fluidní extrakce využití jako čistící a separační metoda pro širokou 

škálu materiálů a látek. Oxid uhličitý je nepolární rozpouštědlo. Pro extrakci 

polárních látek však může být proces využit také, a to přidáním jiného 

rozpouštědla či modifikací rozpouštědla. [14] 
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Obr. 4: Fázový diagram oxidu uhličitého. 

2.3.3 Princip extrakce superkritickou kapalinou 

Chování kapalin v superkritickém stavu lze srovnat s chováním velmi 

mobilních kapalin. Schopnost rozpouštět a zachycovat látky se blíží schopnostem 

kapalných rozpouštědel, zatímco penetrace superkritické kapaliny do pevných 

matric je usnadněna vzhledem k jejím vlastnostem podobným plynům. Extrakce a 

fázové separace proto probíhají daleko rychleji než u klasických extrakčních 

metod. [13] 

Účinnost superkritické fluidní extrakce závisí na hustotě kapaliny 

v superkritickém stavu. Hustota je ovlivněna nastavením extrakčních podmínek, 

teploty a tlaku, a lze tak dosáhnout také značné selektivity procesu. Rozpouštěcí 

síla superkritické kapaliny roste buď izotermickým zvýšením hustoty pomocí 

zvýšení tlaku, nebo pomocí zvýšení teploty, a to i za konstantní hustoty 

superkritické kapaliny. [2] 

Na obrázku č. 5 je zobrazen diagram závislosti hustoty oxidu uhličitého na 

tlaku a teplotě. Hustota oxidu uhličitého obecně s rostoucím tlakem stoupá. Na 
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tuto závislost má vliv také teplota. S rostoucí teplotou klesá velikost změny hustoty 

oxidu uhličitého, kterou vyvolá stejná změna jeho tlaku [13].  

 

Obr. 5: Diagram hustota – tlak oxidu uhličitého. 

Za standardních podmínek (teplota 25 °C a tlak 1 bar) rozpustnost dané 

látky obvykle závisí na tlaku par této látky a je obecně zanedbatelná. Při použití 

extrakce za superkritických podmínek je rozpustnost látek vyšší až o 10 řádů než 

v teoretické extrakci ideálním plynem. Rozpouštění látek v superkritických 

kapalinách je dáno kombinací tlaku par a vzájemnou interakcí rozpouštěné látky a 

rozpouštědla. Rozpustnost látek při superkritické fluidní extrakci není pouze 

jednoduchou funkcí provozního tlaku. [1,13] 

Kromě změny teploty a tlaku lze zvýšení rozpustnosti látek v superkritické 

kapalině dosáhnout také přídavkem dalších sloučenin. Tyto látky se v aplikaci 

superkritické fluidní extrakce nazývají modifikátory a jedná se zejména 

o organická rozpouštědla. Mezi používané modifikátory patří například methanol, 

toluen, hexan nebo chloroform. Použití modifikátoru tak přidává další rozměr při 

úpravě procesu a optimalizace extrakce a jeho výběr závisí zejména na použité 

superkritické kapalině a také na typu látek, které budou z pevných matric 

extrahovány. Faktorem, ke kterému je nutno při výběru modifikátoru přihlížet, je 

možnost, že přítomnost i nízkého množství těchto látek může ovlivnit vlastnosti 

superkritické kapaliny. [1,13] 
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2.3.4 Aplikace superkritické fluidní extrakce 

Nové výzkumy a aplikace přináší mnoho nových důvodů, proč tuto metodu 

používat. Patří mezi ně zejména vysoká rychlost a účinnost extrakce, nízký 

zbytkový obsah rozpouštědla v extraktu a mnoho důvodů souvisejících s životním 

prostředím. [15] 

Mezi výhody superkritické fluidní extrakce patří zejména [13,15]: 

- Řízení rozpouštěcí síly pomoci tlaku a/nebo teploty. 

- Jednoduché odstranění superkritické kapaliny z extraktu. 

- Použití netoxických rozpouštědel, které nezanechávají závadné zbytky. 

- Látky se s vysokým bodem varu mohou být extrahovány při relativně 

nízkých teplotách. 

Jako každá metoda, má i superkritická fluidní extrakce své nevýhody. Patří 

mezi ně zejména [13]: 

- Nutnost použití vysokých tlaků. 

- Vysoké pořizovací náklady. 

Pro extrakce lze využít několik superkritických kapalin. Parametry, podle 

kterých je vybíráno vhodné rozpouštědlo, se neliší od požadavku u klasické 

kapalinové extrakce. Patří zde především [13]: 

- Dobré rozpouštěcí vlastnosti. 

- Inertnost vzhledem k produktům extrakce. 

- Jednoduchá separace od produktů extrakce. 

- Cena. 

Nejčastěji používanou kapalinou pro superkritickou fluidní extrakci je již 

zmíněný oxid uhličitý. Dalším hojně používaným rozpouštědlem je v této metodě 

voda. Ta má ve svém superkritickém stavu unikátní vlastnost dobře rozpouštět 

organické látky a naopak pouze mírně rozpouštět látky anorganické. Tato 

vlastnost dává dobrý předpoklad pro selektivní separaci látek organických od látek 

anorganických. [13] 
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2.3.5 Typická skladba systému pro superkritickou fluidní extrakci 

Běžný systém pro superkritickou extrakci se skládá z vysokotlakého 

čerpadla, které dodává danou kapalinu, vyhřívací pece obsahující extrakční cely, 

ve kterých jsou udržovány požadované extrakční podmínky a zařízení pro sběr 

extraktu. U některých extrakčních přístrojů existuje možnost přidat k superkritické 

kapalině pomocí dalšího čerpadla také organický modifikátor. Přídavek 

modifikátoru slouží ke zvýšení extrakční schopnosti superkritickou kapalinou. [2] 

2.3.6 Extrakční parametry superkritické fluidní extrakce 

Vzhledem k velkému počtu parametrů, které ovlivňují účinnost extrakce, 

poskytuje SFE možnost extrahovat velký rozsah organických látek. Na druhou 

stranu v praxi vede ke zdlouhavé a obtížné optimalizaci podmínek. 

Nejdůležitějšími parametry pro superkritickou fluidní extrakci jsou tlak a teplota 

v extrakční cele. Zvýšení tlaku vede ke zvýšení hustoty kapaliny, což má za 

následek zvýšení schopnosti rozpouštět extrahované látky. Zvýšení provozní 

teploty vede ke zmírnění růstu hustoty v závislosti na změně tlaku. Výhodou 

vysokých teplot je extrakce těkavých látek a překonání interakcí mezi rozpuštěnou 

látkou a matricí pevné látky, jak bylo pozorováno u extrakce polycyklických 

aromatických uhlovodíků z přírodních materiálů. Proto má vyšší teplota i přes 

snížení hustoty kapaliny v superkritickém stavu pozitivní vliv na účinnost extrakce. 

[16] 

Při nastavování podmínek pro SFE je důležité vzít v potaz povahu 

extrahovaných látek, především jejich polaritu. Například čistý superkritický CO2 

extrahuje s vysokou účinností nepolární látky a látky s nízkou polaritou. V případě 

polárních látek se používá přídavek modifikátoru. Pro extrakci velmi polárních a 

iontových sloučenin mohou být použita komplexotvorná činidla. Tento postup se 

osvědčil například při extrakci aniontových povrchově aktivních látek 

z čistírenských kalů. Průběh extrakce ovlivňují také povaha matrice (obsah vody, 

organického uhlíku, huminových sloučenin atd.) a její fyzikální vlastnosti 

(pórovitost, velikost částic). [17] 
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2.3.7  Modifikace metody a extrakční podmínky superkritické 

fluidní extrakce 

Od začátku využití superkritických kapalin pro extrakci látek v osmdesátých 

letech minulého století bylo navrženo mnoho aplikací této metody pro extrakci 

látek z přírodních materiálů, rostlin, potravin, tuků a polymerů. Největší podíl látek 

extrahovaných touto metodou tvoří zejména polycyklické aromatické uhlovodíky a 

polychlorované bifenyly. Dalšími jsou pak těkavé látky, fenoly, pesticidy, 

organokovové sloučeniny a spousta dalších. 

Jednoduchá selektivní metoda superkritické fluidní extrakce byla navržena 

švédsko-belgickým vědeckým týmem v čele s Tobiasem Nillsonem. Metoda byla 

vyvinuta pro extrakci a stanovení polychlorovaných bifenylů ze sedimentů ze dvou 

různých švédských jezer. Předmětem byly čtyři různé frakce PCB stanovené 

v každém sedimentu, které byly extrahovány postupně při různých podmínkách. 

Přestože byly u jednotlivých sedimentů zjištěny rozdílné vlastnosti, průběh 

extrakce byl velmi podobný. [18] 

Pro extrakci byl použit automatizovaný SFE systém a jako superkritická 

kapalina byl použit oxid uhličitý. CO2 nižší kvality byl použit jako chladící plyn. 

Získané výsledky laboratorních extrakcí ukázaly, že většina polychlorovaných 

bifenylů v sedimentech byla vázána jen lehce a byla extrahována při mírných 

podmínkách (60 min, 40 °C a 120 bar). Pouze malá frakce PCB byla v sedimentu 

vázána pěvně a jejich extrakce proběhla pouze při nejvyšší teplotě a tlaku (60 min, 

150 °C a 400 bar). [18] 

Superkritická fluidní extrakce byla využitá také při zkoumání biodostupnosti 

polychlorovaných bifenylů v půdách. Testy byly provedeny přístrojem HP 7680 

SFE se superkritickým oxidem uhličitým na vzorcích půdy. Extrakce probíhala po 

dobu 1 hodiny za teploty 50 °C a tlaku 350 bar. Výtěžnost použité metody byla 

téměř 70 %. Metoda SFE obstála ve srovnání s metodami odstranění PCB 

biologickými postupy. Na rozdíl od biologických postupů však lze superkritickou 

fluidní extrakci použít pro analytické účely. Zároveň bylo při srovnání těchto metod 

dokázáno, že metodou SFE byly extrahovány zejména látky dostupné biologickým 

procesům. [19] 
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SFE byla využita také ve výzkumu biodostupnosti polychlorovaných bifenylů 

již zmíněného Tobiase Nilssona, tentokrát byly extrahovány vzorky přirozeně 

kontaminovaných limnických sedimentů. Při podmínkách 40 °C, 120 bar a 

extrakční době 60 minut bylo odstraněno přibližně 50 % polychlorovaných bifenylů 

obsažených ve vzorcích sedimentu. [20] 

Kromě polychlorovaných bifenylů jsou další skupinou organických látek, 

které bývají extrahovány superkritickou fluidní extrakcí polycyklické aromatické 

uhlovodíky. Jednou z možných aplikací je extrakce těchto látek z přírodních 

materiálů, konkrétně z čerstvého a opadaného jehličí. Tímto výzkumem se zabýval 

tým z americké univerzity v čele s Qingyong Langem. Při těchto testech byla 

použita extrakce superkritickým oxidem uhličitým s organickým modifikátorem 

toluenem. Extrakce byla provedena dvoustupňově, při teplotách 180 a 60 °C. 

V obou stupních byl použit tlak 350 barů. Výsledky testů byly porovnány 

s výsledky extrakcí stejných vzorků za použití obyčejné extrakce kapalným 

rozpouštědlem. Metoda SFE se ukázala jako daleko efektivnější vzhledem 

k účinnosti a hlavně reakční doby, která byla u SFE 50 minut oproti 5 hodinovým 

extrakcím Soxhletovou metodou. [21] 

Účinnost SFE při extrakci polycyklických aromatických uhlovodíků byla 

laboratorně testována také na certifikovaných vzorcích mořských sedimentů. 

Vzorky obsahovaly tyto látky v malé koncentraci. Rozsah extrakčních podmínek 

byl v případě teploty 50 až 80 °C a tlaku 230 až 600 barů. Jako rozpouštědlo byl 

použit oxid uhličitý v superkritickém stavu v kombinaci s několika modifikátory, 

například methanolem nebo toluenem. [22] 

Výsledkem těchto testů bylo stanovení ideálních podmínek, teploty 50°C a 

tlaku 450 bar, pro extrakci polycyklických aromatických uhlovodíků z mořských 

sedimentů. Při těchto podmínkách dosahovala účinnost extrakce hodnot přes 

90 %. Zkoumán byl také vliv jednotlivých modifikátorů, jako nejlepší se jevilo 

použití methanolu. Jeho použití však není vhodné pro vyšší teploty, kdy se 

množství vyextrahovaných látek snížilo. Obecně se touto metodou povedlo 

nejlépe vyextrahovat látky s velkou molekulovou hmotností. [22] 



Petr Proske: Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických 
látek z pevných matric 

2012 19 
 

2.3.8 Další využití superkritických kapalin 

Kromě extrakčních metod nabízí superkritické kapaliny řadu dalších využití 

a aplikací. Například voda v superkritickém stavu bývá používána pro zplyňování 

biomasy. Tento typ rozkladu může být použit pro výrobu uhlovodíkových paliv 

používaných ve spalovacích zařízeních nebo na výrobu vodíku pro palivové 

články. Výtěžnost vodíku při použití metody je daleko vyšší než výtěžnost 

z reformování páry. [13] 

Dalším využitím je impregnace a barvení materiálů. Jedná se v podstatě 

o opak procesu extrakce. Látky jsou rozpuštěny v superkritické kapalině a při jejím 

průchodu kolem ošetřovaných povrchů se uvolňují a zachycují se na nich. [13] 

Superkritické kapaliny se také používají při tepelné výrobě elektrické 

energie. Účinnost výroby závisí především na provozní teplotě, která může být 

zvýšena, pokud je jako provozní kapalina použita voda v superkritickém stavu. 

Použití reaktorů se superkritickými kapalinami vedlo ke zvýšení produkce 

elektrické energie téměř o 7 %. Kromě vody bývá v těchto systémech použit také 

superkritický oxid uhličitý. [13] 

Důležitým procesem, při kterém se používají superkritické kapaliny, je 

tvorba mikro a nanočástic ve farmaceutickém průmyslu. Superkritické kapaliny 

nabízí různé způsoby, jak dosáhnout tvorby drobných částic, jako například rychlé 

přesycení látek, odtlakování nebo kombinace obou. Tyto procesy probíhají daleko 

rychleji v superkritických kapalinách než v kapalinách normálních. Díky využití 

superkritických kapalin byla velikost vytvořených částic v různých chemických 

aplikacích zmenšena na 5 až 2000 nm. [13] 

Voda v superkritickém stavu je také používána jako médium pro oxidaci 

nebezpečných odpadů. Superkritická kapalina nese molekulární kyslík nebo jiné 

oxidační činidlo, například peroxid vodíku, který oxiduje látky v odpadu. Při použití 

této metody odpadá riziko tvorby toxických spalin, které je u tepelné oxidace 

spalováním. [13] 

Oxid uhličitý a další kapaliny v superkritickém stavu mají antimikrobiální 

vlastnosti. Účinek těchto vlastností byl prokázán v řadě aplikací, jejich 



Petr Proske: Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických 
látek z pevných matric 

2012 20 
 

mechanismus však zatím nebyl plně pochopen, a to i přes 60 let trvající výzkum 

těchto jevů. [13] 

Superkritické kapaliny mají své využití také k separačním procesům a 

analytickým metodám. Metoda chromatografie superkritickou kapalinou v sobě 

spojuje výhody kapalinové chromatografie (HPLC) a plynové chromatografie (GC). 

Čistota separovaných a analyzovaných látek je velmi vysoká, ale vysoké provozní 

náklady umožnují použití této metody jen pro velmi cenné materiály, například ve 

farmaceutickém průmyslu. [13] 

2.4. Vzájemné srovnání extrakčních metod 

Srovnání moderních extrakčních metod se Soxhletovou extrakcí a extrakcí 

za pomocí ultrazvuku je předmětem řady odborných studií. Jednotlivé extrakční 

metody se obvykle srovnávají vzhledem k účinnosti extrakce, selektivy a také 

automatizace extrakčního procesu. 

2.4.1 Závislost účinnosti na typu vzorku 

Z hlediska účinnosti extrakcí jsou metody superkritické fluidní extrakce, 

extrakce za zvýšeného tlaku a Soxhletovy extrakce, jakmile jsou vhodně 

optimalizovány, použitelné pro extrakci polychlorovaných bifenylů, polycyklických 

aromatických uhlovodíků a pesticidů z půd a sedimentů s vysokou účinností. 

Účinnost metody SFE závisí na typu vzorku, ze kterého jsou látky 

extrahovány. Proto je vhodné optimalizovat extrakční podmínky pro každý typ 

pevných matric zvlášť. Pokud chceme, aby byly ze vzorku extrahovány jen určité 

látky, je třeba omezit použití a výběr modifikátoru a také provádět extrakce při 

nižších teplotách. Pokud jsou však cílem extrakce látky, které jsou ve vzorku 

pěvné vázány, musíme zvolit tvrdší extrakční podmínky. [2] 

Oproti tomu metoda extrakce za zvýšeného tlaku není závislá na typu 

matric v takové míře jako metoda SFE. Je to dáno tím, že u těchto metod se 

používají méně selektivní podmínky než u metody SFE. Vliv pevné matrice na 

extrakci však nelze ani u této metody zanedbat. Například při extrakci fungicidů z 

půd byla prokázána závislost účinnosti extrakce na stáří a složení půdy. Proto také 
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u metod PSE je potřeba v některých případech přistoupit k použití vyšší extrakční 

teploty a tlaku. [2] 

Účinnost metod SFE a PSE závisí také na zrnitostní frakci matrice. U všech 

pevných vzorků je naprosto nezbytné jeho rozemletí na co nejmenší velikost zrn. 

Dalším parametrem, který ovlivňuje efektivitu extrakce, je obsah vlhkosti v matrici. 

Toto se projevuje zejména u superkritické fluidní extrakce. U té může vysoký 

obsah vlhkosti vést ke snížení extrakce nepolárních sloučenin a může také vést 

k ucpávání některých částí samotného přístroje. Proto bývá v některých případech 

vhodné přidat ke vzorku látku schopnou pojmout vlhkost a vzorek tak vysušit, 

například bezvodý síran sodný. [2,7] 

Metoda PSE se jeví daleko méně závislá na obsahu vody ve vzorku než 

ostatní metody. Výsledky některých studií dokonce vykazují zlepšení extrakčních 

výnosů za přítomnosti vody. Tento jev byl sledován například při extrakci 

heterocyklických herbicidů z vlhkých půd acetonem, která vykazovala větší 

účinnost než u půd vysušených. [23] 

Pro dokonalé zjištění vlivu typu a vlastností pevných matric na účinnost 

extrakce je nejlepším způsobem extrakce certifikovaných referenčních materiálů. 

Testy vzorků o známém obsahu extrahovatelných látek mohou vést k nejlepší 

optimalizaci metody a extrakčních podmínek, které jsou poté použity při extrakci 

reálných vzorků. Nevýhodou těchto materiálů je vysoká cena. 

2.4.2 Selektivita metody 

Metoda superkritické fluidní extrakce prokazuje z uvedených extrakčních 

metod největší potenciál, co se týká selektivity. Toto platí zejména pro použití 

čistého oxidu uhličitého jako rozpouštědla. S každým přídavkem modifikátoru 

k rozpouštědlu selektivita klesá. Vysoká selektivita SFE souvisí s možností 

nastavení síly rozpouštědla nastavením podmínek jako je teplota, tlak a 

s přídavkem modifikátoru. Při návrhu těchto podmínek jde o nalezení kompromisu 

mezi selektivitou a závislostí průběhu extrakce na typu pevné matrice, jak bylo 

uvedeno výše. [2] 
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U metody extrakce za zvýšeného tlaku je selektivita podstatně menší než 

u metody SFE, což je dáno především použitím organických rozpouštědel. Pro 

omezení extrakce vybraných látek slouží především výběr rozpouštědla a použití 

nízké teploty. Většina látek je však v matricích pevně sorbována a lze je 

extrahovat pouze při teplotách vyšších. To značně omezuje rozsah látek, které 

mohou být touto metodou extrahovány selektivně. [2] 

Soxhletova extrakce nabízí ze všech uvedených metod nejmenší míru 

selektivity, což je následkem možnosti úpravy jen dvou extrakčních parametrů a to 

výběr rozpouštědla a reakční dobu (viz. Kapitola 2.1). 

2.4.3 Automatizace metody 

Stávající komerční systémy pro extrakční metody SFE a PSE jsou již 

značně automatické. Oproti ostatním extrakčním metodám vyžadují méně 

manuální práce. U většiny systémů se manuální práce u těchto extrakcí skládá 

pouze z přípravy vzorků do extrakčních cel. Dochází tak k ušetření času nejen 

kratšími extrakčními časy, ale také kratší a jednodušší přípravou systému 

k extrakci. [2] 
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3. Zavedení extrakčních metod pro použití 

v analytické laboratoři 

Cílem této práce bylo zavedení přístrojů E916 pro extrakci za zvýšeného 

tlaku a Spe-ed SFE-4 pro superkritickou fluidní extrakci do provozu analytické 

laboratoře a optimalizace jejich provozních parametrů tak, aby bylo možné 

dosahovat reprodukovatelných, přesných a správných výsledků v oblasti 

stanovení organických látek ve vzorcích v pevném skupenství. Použité přístroje se 

nachází v laboratoři organické analýzy Centra nanotechnologií Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava a jsou pořízeny z evropských 

strukturálních fondů v rámci projektu Energetické jednotky pro využití netradičních 

zdrojů energie, v rámci programu OPVaVpI. 

Jako podklad pro nalezení optimálních provozních podmínek sloužily 

informace získané z odborných časopisů a publikací, obsažené v předchozí 

kapitole této práce, manuály a aplikace zprostředkované výrobci jednotlivých 

přístrojů a hlavně výsledky vlastní laboratorní práce. 

3.1. Použitý materiál a chemikálie 

- Oxid uhličitý [CO2] technický, čistota 2,5 (99,5 %), SIAD. 

- Dusík [N2], čistota 4,8 (99,998 %), SIAD. 

- Methanol [CH3OH], čistota 99,9 %, Riedel-de Haën. 

- Dichlormethan [CH2Cl2] pro kapalinovou chromatografii, čistota 99,8 %, 

Sigma – Aldrich. 

- Aceton [CH3COCH3] pro kapalinovou chromatografii, čistota 99,8 %, 

Sigma – Aldrich. 

- Hexan [C6H14] pro organickou stopovou analýzu, čistota 95+ %, 

Chromservis s.r.o. 

- Přírodní brazilský vermikulit s nízkým obsahem organických látek (< 

0,04 hmot. %). 
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- Mořský písek, Büchi. 

- Síran sodný bezvodý [Na2SO4], čistota 99 %, Lachn-er. 

- Oxid křemičitý [SiO2] ve formě silikagelu, Sigma – Aldrich. 

- Nafta (Čerpací stanice OMW). 

3.2. Použité přístroje 

- Speed – Extractor E916 pro extrakci za zvýšeného tlaku, výrobce Büchi. 

- Spe-ed SFE-4 pro superkritickou fluidní extrakci, výrobce Applied 

Separations. 

- TurboVap II, zařízení pro odfoukávání rozpouštědel proudem dusíku, 

výrobce Zymark USA. 

- GC/FID 6890N, výrobce Agilent Technologies. 

- GC/MSD 7890A/5975C, výrobce Agilent Technologies. 

3.3. Extrakce za zvýšeného tlaku 

Pro metodu extrakce za zvýšeného tlaku se ve zmíněné laboratoři používá 

přístroj vyrobený společností Büchi pod názvem Speed – Extractor E916. 

3.3.1 Parametry přístroje E916 

Přístroj Speed – Extractor E916 umožňuje provést až 6 extrakcí najednou 

v různém rozsahu provozní teploty a tlaku. Pro provoz je k přístroji připojen zdroj 

dusíku, který slouží jako inertní médium pro tlakování přístroje a transport extraktu 

z extrakčních cel do sběrných nádob a daná rozpouštědla, která budou použita 

pro extrakční proces. Extrakce probíhá staticky, což znamená, že rozpouštědlo je 

uvedeno do kontaktu se vzorkem po určitý čas zvolený obsluhou, a po uplynutí 

tohoto času je extrakt vypuštěn do sběrných nádob. Tento proces je nazýván 

extrakční cyklus. Ke zvýšení výtěžnosti lze použít při jedné extrakci více 

extrakčních cyklů za sebou. 
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Hlavní parametry přístroje E916 jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 3): 

Tab. 3: Technické parametry přístroje E916. 

Speed Extractor E916 

Počet extrakčních pozic: 6 

Velikost extrakčních cel: 

10 ml 

20 ml 

40 ml 

Rozsah provozní teploty: 30 až 200 °C 

Rozsah provozního tlaku: 50 až 150 bar 

Rozsah provozního průtoku: 1 až 50 ml.min-1 

Požadavek na připojený N2: 5 až 9 bar 

Max. počet rozpouštědel 4 

Mezi výhody použití tohoto přístroje pro extrakce látek z pevných matric 

patří především: 

- Vysoká extrakční rychlost a možnost extrahovat více vzorků najednou. 

- Nízká spotřeba rozpouštědla, pohybující se v rozmezí 5 až 60 ml na 

jeden vzorek. 

- Vysoký stupeň automatizace vedoucí k zjednodušení práce a zvýšení 

bezpečnosti. 

- Jednoduché čištění díky separátním odpadním nádobám. 

3.3.2 Popis přístroje E916 

Přístroj E916 se skládá u z těchto hlavních částí: 

- Čerpadlo – jehož úkolem je distribuce a směšování zvolených 

rozpouštědel. Čerpadlo umožňuje pro extrakci použít směs až 4 

rozpouštědel. Výhodou je, že tvorba směsi je u tohoto přístroje plně 

automatická. Jednotlivá rozpouštědla jsou k přístroji připojena zvlášť 

teflonovými hadičkami a čerpadlo je dle nastavení obsluhy připraví 

v požadovaném poměru. Rozpouštědlo nebo jejich směs je čerpáno 

soustavou potrubí do extrakčních cel umístěných v topném bloku. 
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- Topný blok – do kterého jsou vkládány extrakční cely. Slouží 

k zahřívání extrakčních pozic na požadovanou extrakční teplotu. 

-  Zařízení pro sběr extraktu – ve kterém jsou uloženy sběrné nádoby, 

do kterých je jímán extrakt. K přístroji jsou dodávány nádoby o objemu 

60 a 240 ml a jejich výběr záleží především na počtu extrakčních cyklů. 

Jednotlivé části přístroje jsou propojeny soustavou kapilár pro distribuci 

rozpouštědel a dusíku. Skladba jednotlivých prvků přístroje je zobrazena na 

následujícím schématu (Obr. 6): 

 

Obr. 6: Schéma přístroje E916. 

3.3.3 Laboratorní práce 

Pro nalezení optimálních podmínek byla sledována výtěžnost organických 

látek při různých provozních podmínkách. U extrakce na přístroji E916 patří mezi 
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nastavitelné parametry teplota, tlak, počet a délka extrakčních cyklů a výběr 

organického rozpouštědla. 

Samotný laboratorní test se skládá z následujících kroků: 

- Příprava vzorku. 

- Plnění extrakčních cel. 

- Extrakce za zvýšeného tlaku pomocí přístroje E916. 

- Analýza organických látek v extraktu chromatografickými metodami. 

Příprava vzorku 

Přístroj E916 slouží pouze pro extrakci látek z pevné fáze. Vzorek musí být 

před extrakcí dobře vysušen a jeho zrnitostní frakce by měla být co nejmenší. 

Plnění extrakčních cel 

Extrakce probíhá v kovových extrakčních celách. Přístroj nabízí několik 

velikostí těchto cel a jejich výběr záleží na typu a množství extrahovaného vzorku. 

Prvním krokem při plnění extrakční cely je uzavření její spodní části. Do té 

je vložen kruhový papírový filtr, kovová frita a následně je spodní část uzavřena 

kovovým šroubovým uzávěrem.  

Do takto uzavřené extrakční cely je umístěn vzorek. U většiny aplikací je 

vhodné na dno cely vložit několik gramů inertního materiálu, např. mořského 

písku. Doporučuje se tento inertní materiál rovněž smíchat se vzorkem, který bude 

extrahován. Vytvoření takové směsi vede ke zlepšení účinnosti extrakce a také 

zamezí možnému ucpání extrakční cely během extrakčního procesu. Do směsi je 

také vhodné přidat malé množství bezvodého Na2SO4, který odstraní zbytkovou 

vlhkost vzorku. Jednotlivé navážky vzorku, inertního materiálu a dalších látek 

nejsou pevně dány a závisí na zvolených extrakčních podmínkách, na materiálu a 

na extrahovaných látkách. 

Takto připravená směs musí být kvantitativně převedena do extrakční cely. 

Ta nesmí být naplněna v celém svém objemu, pod vrchním uzávěrem musí zůstat 

minimálně 1 cm vysoký volny prostor. Vrchní část cely je uzavřena papírovým 

filtrem. 
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Extrakční proces – obsluha přístroje E916 

Provedení extrakce na přístroji E916 je z důvodu velké míry automatizace 

jednoduché. Obsluha se provádí pomocí tlačítek a displeje na přední straně 

přístroje. Manuální úkony při přípravě přístroje jsou jednoduché, a jakmile jsou 

všechny parametry nastaveny, extrakce proběhne plně automaticky. Stručný 

postup pro provedení extrakcí je uveden v následujících bodech: 

1. Zapnout přístroj pomocí polohového spínače na přední straně. 

2. Výběr požadované extrakční metody: Na displeji pomocí ovládacích 

prvků zvolit možnost Extraction → Open method a metodu vybrat ze 

seznamu metod. 

3. K přístroji připojit láhev s N2 s tlakem v rozmezí 5 až 7 bar a 

rozpouštědla podle čísel, pod kterými jsou uvedena v otevřené metodě. 

Seznam rozpouštědel lze zobrazit na displeji pod položkou Extraction → 

Edit method → Solvent. 

4. Pomocí položky Extraction → Occupied positions otevřít extrakční 

pozice, ve kterých bude probíhat extrakce. Uzavřené pozice jsou na 

displeji přeškrtnuty, v těchto pozicích extrakce neproběhne. 

5. Zapnout předehřívání přístroje pomocí menu Extraction → Preheat. Zde 

lze zvolit předehřátí na teplotu danou metodou nebo manuálně nastavit 

teplotu jinou. Předehřívání spustit stiskem tlačítka On. Po návratu na 

výchozí obrazovku Status přístroje uvádí Preheat a zobrazuje aktuální 

teplotu. 

o Eco mode: Pokud je tato možnost zapnuta, přístroj automaticky 

vypne zahřívání přístroje po ukončení extrakčního procesu. 

6. Do spodního držáku jsou umístit sběrné nádoby. 

7. Po dosažení požadované teploty vložit pomocí kovového držáku 

extrakční cely do topného bloku. 

o Cely musí být vloženy vždy bezprostředně před extrakčním 

procesem. 
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o Pro zajištění optimálního prostupu tepla přístroje je nutné vložení 

extrakčních cel do všech extrakčních pozic. Do uzavřených pozic 

jsou vloženy prázdné extrakční cely. 

8. Po vložení cel zasunout topný blok do přístroje a uzavřít bezpečnostní 

kryt. 

9. Zeleným tlačítkem START spustit extrakční proces. 

o Extrakce nyní proběhne plně automaticky dle nastavené metody. 

V případě problému se na displeji objeví chybové hlášení. 

10. Po ukončení extrakčního procesu přístroj zvukovým signálem a 

zobrazením na displeji upozorní na konec extrakce. 

11. Otevřít bezpečnostní krytu, vysunout topný blok a vyjmout extrakční cely 

pomocí kovového držáku. 

Nyní je zařízení připraveno pro provedení dalších extrakcí. V případě 

ukončení práce jsou nádoby s rozpouštědly odpojeny a uzavřen přívod dusíku na 

tlakové láhvi. Vypnutí přístroje je provedeno polohovým spínačem na jeho přední 

straně. 

Údržba extrakčních cel 

Po ukončení extrakce je z extrakční nádoby odstraněn horní filtr a obsah 

nádoby vysypán. Poté je odšroubován spodní uzávěr a vyjmuta kovová frita a 

spodní filtr. Při čištění jednotlivých částí je vhodné použití organických 

rozpouštědel. V případě kovových frit je vhodné použit čištění za pomoci 

ultrazvuku. Právě frity jsou totiž nejvíce náchylné na zachycení nečistot, které 

mohou ovlivnit výsledky následujících extrakcí. 

3.3.4 Optimalizace metody pro extrakci organických látek 

Pro dosažení co nejvyšší extrakční účinnosti je kromě zvládnutí obsluhy 

samotného přístroje důležitý výběr provozních podmínek. U extrakce za 

zvýšeného tlaku je možnost úpravy několika parametrů: teploty, tlaku, výběru 

rozpouštědla, počtu extrakčních cyklů a jejich délky. 
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Pro nalezení optimálních podmínek pro extrakci organických látek 

z pevných matric byla provedena série extrakcí za různých podmínek na vzorku se 

známým obsahem určitých organických látek. Zároveň byla provedena série 

extrakcí reálných vzorků a jejich výsledky byly srovnány s výsledky získanými 

Soxhletovou extrakcí. 

Vlastnosti, příprava a analýza testovaného vzorku 

Pro zjištění účinnosti metody extrakce za zvýšeného tlaku při různých 

provozních podmínkách byla vybrána extrakce uhlovodíků obsažených v naftě. 

Pro jednotlivé pokusy byly naváženy 3 g přírodního vermikulitu, který obsahoval 

pouze zanedbatelné množství organických látek (< 0,04 hmot. %). 

K materiálu bylo přidáno 5 μl vzorku nafty, jež byla používána jako standard 

právě pro analýzu uhlovodíků C10 až C40. Takto připravený vzorek byl poté 

extrahován při různých extrakčních podmínkách. Extrakt byl před analýzou 

metodou plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem 

zakoncentrován proudem dusíku na objem 5 ml. 

Pro zjištění koncentrace látek při 100% výtěžnosti byl připraven srovnávací 

roztok. 5 μl nafty bylo v odměrné baňce doplněno na 5 ml hexanem. 

Chromatografickým stanovením byla v tomto roztoku zjištěna koncentrace 

uhlovodíků C10 až C40. Tato hodnota byla použita jako hodnota 100% účinnosti 

extrakčního procesu a byla použita pro srovnání s výsledky pokusů. 

Vliv teploty 

Teplota je jedním z nastavitelných parametrů pro extrakce přístrojem E916. 

S rostoucí teplotou klesá viskozita rozpouštědla, což způsobuje zvýšení jeho 

schopnosti rozpouštět extrahované látky. Optimální teploty pro extrakce 

organických látek z pevných matric byly předmětem mnoha studií a laboratorních 

testů [2,5,8,9]. 

Hodnoty nalezené v odborných publikacích byly ověřeny laboratorním 

testem na vzorku přírodního vermikulitu se známým obsahem organických látek 

ve formě nafty. Výsledky tohoto pokusu jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 4): 



Petr Proske: Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických 
látek z pevných matric 

2012 31 
 

Tab. 4: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem teploty u extrakce za zvýšeného 

tlaku. 

PSE - Vliv teploty 

číslo pokusu Teplota Tlak Počet cyklů Trvání cyklu Rozpouštědlo Výtěžnost 

  [°C] bar   [min]   [%] 

1 100 100 3 15 Aceton + Hexan (1:1) 93,74 

2 120 100 3 15 Aceton + Hexan (1:1) 93,96 

Pro laboratorní pokus byla zvolena teplota 100 °C, nalezena v odborných studiích 

a aplikacích metody, a 120 °C. Výtěžnost extrakce byla v obou případech téměř 

shodná. Z výsledků tak vyplývá, že provozní teplota 100 °C je dostačující a její 

další zvyšování nevede k vyšším výtěžnostem extrakce. 

Vliv tlaku 

Zvýšený tlak umožňuje především zachování rozpouštědla v kapalném 

stavu při zvyšování jeho teploty. Vysoký tlak také pomáhá prostupu rozpouštědla 

pevnou matricí vzorku a lepšímu kontaktu rozpouštědla s extrahovanými látkami. 

Stejně jako v případě teploty byla optimální hodnota provozního tlaku 100 bar 

nalezena v odborných publikacích a aplikacích metody a její vhodnost byla 

ověřena laboratorním pokusem na vzorku přírodního vermikulitu se známým 

obsahem organických látek ve formě nafty. Výsledky tohoto pokusu jsou uvedeny 

v následující tabulce (Tab. 5): 

Tab. 5: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem tlaku u extrakce za zvýšeného tlaku. 

PSE - Vliv tlaku 

číslo pokusu Teplota Tlak Počet cyklů Trvání cyklu Rozpouštědlo Výtěžnost 

  [°C] bar   [min]   [%] 

1 100 100 3 15 Aceton + Hexan (1:1) 93,74 

2 100 120 3 15 Aceton + Hexan (1:1) 89,42 

Zvýšením provozního tlaku nebylo dosaženo zvýšení výtěžnosti extrakce. 

Hodnota provozního tlaku 100 bar se dá považovat za optimální a její další 

zvyšování je pro extrakce organických látek nepotřebné. 

Vliv počtu extrakčních cyklů 

Posledním parametrem, kterým lze výrazně ovlivnit účinnost extrakci je 

počet extrakčních cyklů a jejich trvání. Vliv počtu cyklů na výtěžnost extrakce byl 
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sledován opět pomocí laboratorních testů na vzorku vermikulitu a nafty. Výsledky 

těchto pokusů jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 6: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem počtu cyklů u extrakce za zvýšeného 

tlaku. 

PSE - Vliv počtu extrakčních cyklů 

číslo pokusu Teplota Tlak Počet cyklů Trvání cyklu Rozpouštědlo Výtěžnost 

  [°C] bar   [min]   [%] 

1 100 100 1 15 Aceton + Hexan (1:1) 101,52 

2 100 100 2 15 Aceton + Hexan (1:1) 106,73 

3 100 100 3 15 Aceton + Hexan (1:1) 93,74 

Grafické srovnání jednotlivých výtěžností je zobrazeno v následujícím grafu 

(Graf 1): 

 

Graf 1: Vliv počtu extrakčních cyklů na výtěžnost extrakce za zvýšeného tlaku. 

Výtěžnost extrakce byla již při použití jednoho 15 minutového cyklu 100%. 

Naopak při použití 3 cyklů výtěžnost extrakce klesla. Pokles účinnosti byl však 

pravděpodobně způsoben únikem těkavých složek extrahovaných látek při 

zakoncentrování extraktu proudem inertního plynu. Větší počet extrakčních cyklů 

má za následek větší spotřebu rozpouštědla a tedy i větší objem získaného 
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extraktu. Jeho zakoncentrování pak trvá delší dobu, a proto dochází k vyšší ztrátě 

těkavých složek. Ztrátu těchto složek při extrakci o 3 cyklech dokazuje jejich 

nepřítomnost na chromatogramu získaném při analýze extraktu. 

Pro analýzu těkavých organických látek nebo pro analýzu vzorku s nízkým 

obsahem organických látek je nižší počet extrakčních cyklů optimálnější. Pro více 

znečištěné vzorky s menším obsahem těkavých složek však účinnost extrakce 

stoupá s rostoucím počtem cyklů, jak dokazují extrakce reálných vzorků. 

3.3.5 Extrakce reálných vzorků za zvýšeného tlaku 

Pomocí extrakce za zvýšeného tlaku byly také extrahovány organické látky 

z okružního vzorku mezilaboratorních porovnávacích zkoušek za účelem 

stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB). Tyto vzorky jsou poskytovány firmou 

CS lab spol. s.r.o. a slouží ke zkoušení způsobilosti akreditovaných laboratoří [24]. 

Extrakční podmínky použité pro laboratorní pokus s okružním vzorkem jsou 

uvedeny v následující tabulce (Tab. 7): 

Tab. 7: Extrakční podmínky pro stanovení PCB v okruhovém vzorku. 

Extrakční podmínky pro extrakci PCB - PSE 

Teplota: 100 °C 

Tlak: 100 bar 

Délka extrakčního cyklu: 15 min 

Počet extrakčních cyklů: 3 

Rozpouštědla: Dichlormethan 

Okružní vzorky jsou posílány do laboratoří účastnících se programu 

zkoušení způsobilosti. Výsledky analýz jsou následně statisticky hodnoceny, jsou 

určeny vztažné hodnoty pro dané látky a přijatelné odchylky společně s rozmezím, 

které určují správnost výsledků a způsobilost laboratoří k provedení příslušných 

analýz [24]. 

Obsah kongenerů PCB získaný analýzou pomocí extrakce za zvýšeného 

tlaku je spolu se vztažnými hodnotami a s povoleným rozmezím uveden v  tabulce 

(Tab. 8). Extrakt byl analyzován metodou běžně užívanou v laboratoři pro 

akreditovanou zkoušku Stanovení PCB s využitím plynového chromatografu 

s hmotnostní detekcí Agilent Technologies 7890A/5975C. 
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Tab. 8: Stanoveni látek skupiny PCB v okružním vzorku. 

PCB 

  

28 52 101 118 153 138 180 

[mg.kg-1] [mg.kg-1] [mg.kg-1] [mg.kg-1] [mg.kg-1] [mg.kg-1] [mg.kg-1] 

2175/11A 1,630 0,602 0,276 0,144 0,483 0,454 0,546 

2175/11B 2,210 0,686 0,367 0,17 0,589 0,453 0,511 

průměr 1,920 0,644 0,322 0,157 0,536 0,454 0,529 

Směr. Odchylka 0,2900 0,0420 0,0455 0,0130 0,0530 0,0005 0,0175 

vztažná hodnota 1,580 0,458 0,274 0,139 0,435 0,368 0,509 

rozmezí 0,790-2,370 0,229-0,687 0,164-0,384 0,070-0,209 0,261-0,609 0,219-0,511 0,305-0,713 

Všechny stanovené hodnoty odpovídají povolenému rozmezí. Extrakční 

podmínky použité pro tento laboratorní pokus jsou vyhovující a laboratoř je 

způsobilá pro analýzu polychlorovaných bifenylů z pevných vzorků pomocí 

extrakce za zvýšeného tlaku.  

3.4. Superkritická fluidní extrakce 

Pro superkritickou extrakci je ve zmíněné laboratoři používán přístroj Spe-

ed SFE-4, výrobce Applied Separations. 

3.4.1 Parametry přístroje Spe-ed SFE-4 

Přístroj Spe-ed umožňuje provést superkritickou fluidní extrakci za různých 

extrakčních podmínek zahrnujících především velký rozsah teploty a tlaku. 

Hlavní parametry přístroje jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 9): 
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Tab. 9: Technické parametry přístroje Spe-ed SFE-4. 

Spe-ed SFE-4 

Počet extrakčních pozic: 4 

Velikost extrakčních cel: 

5 ml 

16 ml 

25 ml 

Rozsah provozní teploty: 35 až 240 °C 

Rozsah provozního tlaku: 73 až 680 bar 

Rozsah provozního průtoku: 1 až 50 ml.min-1 

Mezi výhody toho laboratorního přístroje patří především: 

- Simultánní extrakce čtyř vzorků. 

- Vysoká provozní teplota a tlak. 

- Velký rozsah velikosti extrakčních kyvet (až 1l). 

- Možnost zachycení extraktu do rozpouštědla nebo na SPE kolonku. 

- Možnost přidávání modifikátoru ke kapalnému CO2. 

- Ovládaní z integrovaného panelu. 

3.4.2 Popis přístroje Spe-ed SFE-4 

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí: 

- Vysokotlaké čerpadlo – zde dochází k tlakování kapalného CO2 na 

požadované provozní podmínky. Kromě tlakové láhve s CO2 je k této 

nádobě připojen také kompresor pro zajištění stlačeného vzduchu 

potřebného k tlakování čerpadla. Jsou zde umístěny ovládací prvky 

nastavující provozní tlak. 

- Chladící zařízení – sloužící k chlazení tlakové nádoby. Jako chladící 

médium se používá voda s přídavkem nemrznoucí směsi. To cirkuluje 

mezi tlakovací nádobou a chladicím zařízením. 

- Vyhřívací pec – do které jsou ukládány extrakční cely při extrakčním 

procesu. Ty jsou propojeny s vysokotlakým čerpadlem, čerpadlem 

modifikátoru a zařízením pro sběr extraktu pomocí soustavy restriktorů. 
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Nachází se zde ovládací prvky pro nastavení teploty pece a zařízení pro 

sběr extraktu. Déle jsou pak na těle pece vstupní, výstupní a odtlakovací 

ventily, díky kterým je ovládán samotný extrakční proces. 

- Čerpadlo modifikátoru – slouží k připojení organických rozpouštědel, 

která umožňují ovlivnění a zvýšení účinnosti extrakce. 

- Zařízení pro sběr extraktu – slouží k zachycení vyextrahovaných látek. 

Přístroj nabízí dvě možnosti sběru extraktu. První možností je sběr do 

rozpouštědla, druhou pak sběr do SPE kolony. Teplota této části je 

nastavitelná na ovládacích panelech pece a může být od teploty pece 

odlišná. Zařízení pro sběr obsahuje ventily pro jemně doladění průtoku 

superkritické kapaliny a průtokoměr. Pro spolehlivější nastavení průtoku 

je však vhodné použit extérní kalibrovaný průtokoměr. 

Skladba jednotlivých prvků přístroje je zobrazena na následujícím schématu 

(Obr. 7): 

 

Obr. 7: Schéma přístroje Spe-ed SFE-4. 



Petr Proske: Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických 
látek z pevných matric 

2012 37 
 

3.4.3 Laboratorní práce 

Podobně jako u metody extrakce za zvýšeného tlaku, se laboratorní testy 

skládají z následujících kroků: 

- Příprava vzorku. 

- Plnění extrakčních cel. 

- Superkritická fluidní extrakce pomocí přístroje Spe-ed SFE-4. 

- Analýza organických látek v extraktu chromatografickými metodami. 

Příprava vzorku: 

 Při přípravě vzorku pro extrakci superkritickou kapalinou je třeba 

stejně jako u všech chemických experimentů zajistit především jeho 

reprezentativnost. Zrnitostní frakce by měla být co nejmenší, aby byl zajištěn 

dobrý prostup superkritické kapaliny vzorkem a zároveň nedošlo k ucpání 

extrakční cely. 

Na rozdíl od metody PSE, lze superkritickou fluidní extrakcí extrahovat také 

vzorky se zvýšenou vlhkostí. Pro takový případ je však potřeba úprava extrakčních 

podmínek, a to především zvýšení teploty a průtoku superkritické kapaliny. 

Plnění extrakčních cel 

Extrakce superkritickou kapalinou probíhá v kovových celách. K přístroji 

jsou přiloženy extrakční cely o velikostech 5, 16 a 25 ml, v případě potřeby lze 

však od výrobce objednat cely až do velikosti 1 l. Tyto extrakční cely jsou svou 

stavbou přizpůsobeny vysokým teplotám a tlakům. Ne všechny jsou však určeny 

pro maximální tlaky, proto je třeba před použitím zkontrolovat rozsah jejich 

provozních podmínek. 

Superkritická kapalina protéká extrakční celou od spodu nahoru. Samotné 

extrakční cely jsou z obou stran totožné, proto je vhodné si před jejich plněním 

jednotlivé strany označit. Proces plněné cely začíná uzavřením její jedné strany. 

Tento konec je označen jako horní strana a při vkládání do pece je cela vložena 

tímto koncem nahoru.  
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Pří vkládání vzorku do extrakční cely je nutné zajistit, aby se vzorek při 

extrakci nepohyboval. Proto je vhodné vyplnit prázdné prostory cely inertním 

materiálem. V těchto laboratorních pokusech byly pro tento účel použity skleněné 

kuličky o průměru 2,5 mm. Vhodné je také použití jiných inertních materiálů, 

například mořského písku, který byl použit při laboratorních testech extrakce za 

zvýšeného tlaku. 

Extrakční proces – obsluha přístroje Spe-ed SFE-4 

Práce s přístrojem Spe-ed SFE-4 se může na první pohled jevit jako značně 

složitá. Oproti přístroje E916 na extrakci za zvýšeného tlaku tento přístroj vyžaduje 

daleko více úkonů provedených obsluhou a to zejména při tlakování přístroje a 

ručním nastavení průtoku superkritické kapaliny. Při pečlivém dodržování 

doporučených postupů je však po získání drobné praxe možné dosáhnout 

rychlých a účinných extrakcí. 

Při obsluze přístroje se pracuje s vysokými tlaky a teplotami, proto je nutné 

pracovat s ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice a brýle. Stručný postup pro 

provedení extrakce na přístroji Spe-ed SFE-4 je uveden v následujících bodech: 

1. Před začátkem práce je nutné zkontrolovat stav přístroje. Spínače na 

ohřev pece a ventilů musí být vypnuty a vstupní, výstupní, ventily pro 

odtlakování a ventily pro regulaci průtoku musí být uzavřeny. 

o Všechny ventily jsou jehlové, není proto žádoucí je dotahovat 

přehnanou silou, mohlo by dojít k jejich poškození. 

2. Otevřít přívod oxidu uhličitého z tlakové láhve a zapnout kompresor 

zajišťující přísun stlačeného vzduchu. 

o Tlak vzduchu v kompresoru musí být v rozmezí 6,9 až 8,6 bar. 

3. Příslušnými polohovými spínači zapnout modul pece a tlakovací 

nádobu. Na displeji tlakovací nádoby se zobrazí hodnota tlaku oxidu 

uhličitého v připojené tlakové láhvi. Pomocí ovládacích prvků nastavit 

mírně vyšší tlak než je tlak v láhvi a tlačítkem PUMP zapnout tlakování 

přístroje. 
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4. Zapnout chladící zařízení. Pomocí ovládacích prvků spustit recirkulaci 

kapaliny a nastavit požadovanou teplotu a počkat na ochlazení kapaliny 

na tuto teplotu. 

5. Připojit extrakční nádoby k systému potrubí. K tomu slouží dvojice závitů 

uchycených na konci vstupního a výstupního potrubí. Nádoby jsou 

vloženy do příslušných držáků a k jedné z nich je připevněn hrot 

termočlánku pro kontrolu jejich teploty. Zavřít dvířka od vyhřívací pece. 

6. K zařízení pro sběr extraktu připojit sběrné zařízení. Přístroj umožňuje 

dva způsoby sběru extraktu: 

o Sběr do rozpouštědla připojením nádobky s rozpouštědlem. 

o Sběr do zařízení pro následnou SPE extrakci připojením SPE 

kolony. 

Na příslušné sběrné zařízení připojit pomocí gumové hadice 

průtokoměr. 

7. Pomocí směrových šipek nastavit příslušné teploty vyhřívací pece a 

ventilů. Přepnutím spínačů do polohy On zahájit ohřev. 

8. Na tlakovacím zařízení nastavit konečný tlak. K finální hodnotě se 

přibližovat pomalu, aby nedošlo k přetlakování přístroje. 

o Konečnou hodnotu tlaku nastavit vždy až po dosažení provozní 

teploty. V opačném případě by mohlo vlivem rostoucí teploty dojít 

k přetlakování přístroje. 

9. Zapnout čerpadlo modifikátoru. Pomocí ovládacích prvků nastavit 

následující parametry: 

o Průtok modifikátoru 

o Maximální a minimální provozní tlak, při překročení těchto hodnot 

dojde k automatickému vypnutí čerpadla. 

10. Pomalu otevřít vstupní ventily u pozic, ke kterým jsou připojeny 

extrakční cely. 
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o Superkritická kapalina je nyní v extrakčních celách. Vzhledem k 

zavřeným výstupním ventilům však neproudí ven. Tento stav se 

nazývá statická extrakce. 

11. Pomalu otevřít výstupní ventily. Pomocí ventilů pro regulaci průtoku a 

připojeného průtokoměru nastavit provozní průtok superkritické kapaliny. 

o Superkritická kapalina nyní proudí celým systémem až do 

sběrného zařízení. Tento stav se nazývá dynamická extrakce. 

12. Tlačítkem Run na čerpadle modifikátoru aktivovat jeho dávkování. 

o Pomocí tlačítka MODE na displeji zobrazit aktuální tlak. Měl by 

odpovídat provoznímu tlaku pro extrakci. 

13. Po uběhnutí extrakční doby tlačítkem Run na čerpadle modifikátoru 

vypnout jeho dávkování a uzavřít ventily pro regulaci průtoku, výstupní 

ventily a nakonec vstupní ventily.  

14. Ze zařízení pro sběr extraktu odebrat sběrné zařízení. 

15. Přepnutím polohového spínače do polohy Off vypnout vyhřívání pece a 

otevřít její dvířka. 

16. Otevřením ventilů pro odtlakování odstranit zbývající tlak z extrakčních 

nádob. 

17. Po vychladnutí a odtlakování odpojit extrakční cely ze soustavy potrubí. 

Nyní se přístroj nachází ve stavu, kdy se může začít s přípravami další 

extrakce. Postup pro ukončení prací a vypnutí přístroje je popsán v následujících 

bodech: 

18. Polohovým spínačem na modulu pece vypnout zahřívání ventilů a 

tlačítkem PUMP na tlakovacím zařízení vypnout tlakování. Uzavřít 

přívod oxidu uhličitého z tlakové láhve. 

19. Ovládacími prvky na tlakovacím zařízení nastavit tlak na hodnotu Off. 

Otevřením vstupních ventilů odtlakovat zařízení, dokud na displeji 

tlakovacího zařízení a na displeji čerpadla modifikátoru nebude tlak 

roven 0 bar. 
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20. Příslušnými polohovými spínači postupně vypnout čerpadlo 

modifikátoru, tlakovací nádobu, vyhřívací pec, kompresor a chladící 

zařízení. 

Údržba extrakčních cel 

Po ukončení extrakčního procesu je extrakční cela otevřena z obou stran a 

obsah vysypán. Tělo extrakční nádoby je poté vhodné vyčistit pomocí organických 

rozpouštědel, například toluenem. V případě zanesení uzávěrů lze tyto části 

rozšroubovat a jednotlivé části vyčistit za pomocí ultrazvuku. 

3.4.4 Optimalizace metody pro extrakci organických látek 

U superkritické extrakce je možnost úpravy hned několika parametrů, a těmi 

jsou teplota, tlak, výběr a množství modifikátoru a v neposlední řadě také průtok 

superkritické kapaliny. 

Pro nalezení optimálních podmínek pro extrakci organických látek 

z pevných matric byla provedena série extrakcí za různých podmínek se vzorkem 

o známém obsahu určitých organických látek. 

Vlastnosti, příprava a analýza testovaného vzorku 

Při laboratorních pokusech směřujících k nalezení optimálních provozních 

podmínek pro extrakci organických látek byl použit stejný vzorek nafty  jako 

v případě laboratorních testů u extrakce za zvýšeného tlaku. Popis jeho vlastností 

a postup přípravy je uveden v kapitole 3. 3. 4. 

Pro sběr extraktu byla použita metoda sběru do rozpouštědla za použití 

hexanu. Extrakt byl před analýzou metodou plynové chromatografie s plamenově 

ionizačním detektorem doplněn na objem 5 ml. 

Vliv průtoku superkritické kapaliny a přítomnosti modifikátoru 

Účinnost extrakce superkritickou kapalinou nezávisí nejen na jejich 

vlastnostech daných teplotou a tlakem, ale také na jejím množství. Malé množství 

může vést k nedostatečné extrakci látek z dané matrice, velký průtok naopak 

může vyústit ve ztrátu extraktu ze zachycovacího rozpouštědla vlivem stripování. 
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Vysoký průtok vede k intenzivnímu probublávání rozpouštědla a úniku těkavých 

složek látek z rozpouštědla. 

Přítomnost modifikátoru má značný účinek hlavně při extrakci polárních 

látek, jelikož oxid uhličitý je rozpouštědlo nepolární. Použití modifikátoru zvyšuje 

výtěžnost téměř ve všech případech a proto je jeho použití při extrakci těchto látek 

doslova nezbytné. 

Pro posouzení těchto vlivů byly vybrány při dalších pokusech průtoky a 

množství modifikátoru uvedené v následující tabulce (Tab. 10.): 

Tab. 10: Hodnoty průtoku CO2 a množství modifikátoru pro laboratorní pokusy. 

Průtok CO2 Modifikátor 

l.min-1 (hm. %) 

0,5 Methanol (5 %) 

1,0 Methanol (5 %) 

2,0  - 

Vliv teploty 

Teplota je jedním z hlavních parametrů, který ovlivňuje vlastnosti oxidu 

uhličitého. Pro dosažení superkritického stavu oxidu uhličitého je potřebná 

minimálně teplota 37 °C. Při extrakcích se však v mnoha případech používá 

teplota daleko vyšší. S rostoucí teplotou klesá hustota superkritické kapaliny a její 

přílišné zvýšení může vést ke snížení rozpustnosti extrahovaných látek v oxidu 

uhličitém. Vysoká teplota naopak přispívá k extrakci těkavých látek a desorpci 

látek z pevné matrice. Pro nalezení optimálních teplot pro extrakce organických 

látek bylo provedeno několik experimentálních extrakcí, jejichž parametry a 

výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tab. 11, 12, 13): 
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Tab. 11: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem teploty u superkritické fluidní 

extrakce pro QCO2 = 2,0 l.min
-1

. 

SFE - Vliv teploty 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 80 350 2,0 10 20 30 - 40,37 

2 100 350 2,0 10 20 30 - 65,31 

3 120 350 2,0 10 20 30 - 67,24 

4 150 350 2,0 10 20 30 - 76,67 

kde: 

t_stat - délka statické extrakce 

t_dyn - délka dynamické extrakce 

t_ex - celková doba extrakce 

Tab. 12: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem teploty u superkritické fluidní 

extrakce pro QCO2 = 1,0 l.min
-1

. 

SFE - Vliv teploty 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 80 350 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 48,33 

2 100 350 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 73,45 

3 120 350 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 68,65 

4 150 350 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 89,91 

Tab. 13 : Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem teploty u superkritické fluidní 

extrakce pro QCO2 = 0,5 l.min
-1

. 

SFE - Vliv teploty 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 80 350 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 49,81 

2 100 350 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 57,51 

3 120 350 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 60,07 

4 150 350 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 81,59 

Z výsledků vyplývá, že s rostoucí teplotou roste také účinnost extrakce. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při teplotě 150 °C. Co se týče průtoku oxidu 
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uhličitého, průběh jednotlivých pokusů je podobný. Nejvyšší výtěžnost byla 

prokázána pro průtok 1l.min-1. 

Srovnání jednotlivých výtěžností při různých teplotách a různých průtocích 

superkritické kapaliny bylo provedeno také graficky a je zobrazeno v následujícím 

grafu (Graf 2): 

 

Graf 2: Vliv extrakční teploty na výtěžnost superkritické fluidní extrakce. 

Vliv tlaku 

Druhým parametrem, který výrazně ovlivňuje vlastnosti oxidu uhličitého, je 

tlak. S rostoucím tlakem se zvyšuje hustota oxidu uhličitého což má za následek 

zvýšení rozpustnosti extrahovaných látek v superkritické kapalině. 

Pro nalezení závislosti mezi tlakem a účinností extrakce organických látek 

byla provedena série pokusů při různých hodnotách tlaku a průtoku oxidu 

uhličitého. Parametry těchto experimentů a jejich výsledky jsou uvedeny 

v následujících tabulkách (Tab. 14, 15, 16): 
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Tab. 14: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem tlaku u superkritické fluidní extrakce 

pro QCO2 = 2,0 l.min
-1

. 

SFE - Vliv tlaku 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 150 250 2 10 20 30 - 70,19 

2 150 300 2 10 20 30 - 77,25 

3 150 350 2 10 20 30 - 76,67 

4 150 400 2 10 20 30 - 82,68 

 

Tab. 15: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem tlaku u superkritické fluidní extrakce 

pro QCO2 = 1,0 l.min
-1

. 

SFE - Vliv tlaku 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 150 250 1 10 20 30 CH3OH (5%) 85,57 

2 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 97,35 

3 150 350 1 10 20 30 CH3OH (5%) 89,81 

4 150 400 1 10 20 30 CH3OH (5%) 83,30 

 

Tab. 16: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem tlaku u superkritické fluidní extrakce 

pro QCO2 = 0,5 l.min
-1

. 

SFE - Vliv tlaku 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 150 250 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 81,48 

2 150 300 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 86,08 

3 150 350 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 81,59 

4 150 400 0,5 10 20 30 CH3OH (5%) 75,34 

Průběh jednotlivých pokusů při různých průtocích je opět velmi podobný, 

stejně jako u pokusů zabývajících se teplotou. Nejvyšších výtěžností bylo 

dosaženo při tlaku 300 bar. Co se týče průtoku oxidu uhličitého, i zde bylo nejvyšší 

hodnoty výtěžnosti dosaženo při průtoku 1 l.min-1. 
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Srovnání jednotlivých výtěžností při různých teplotách a různých průtocích 

superkritické kapaliny bylo provedeno také graficky a je zobrazeno v následujícím 

grafu (Graf 3): 

 

Graf 3: Vliv provozního tlaku na výtěžnost superkritické fluidní extrakce. 

Vliv extrakční doby 

Dalším parametrem, který ovlivňuje množství oxidu uhličitého použitého při 

extrakčním procesu je doba extrakce. Kromě toho však doba extrakce může 

ovlivnit účinnost i jinými způsoby. Jedná se zejména o únik těkavých složek 

rozpouštědla použitého pro jímání extraktu. Při probublávání rozpouštědla může 

dojít ke stripování a v tomto případě delší doba extrakce vede ke zvyšování těchto 

ztrát. 

Celková extrakční doba ještě může být rozdělena do dvou fází, na extrakci 

statickou a dynamickou. V prvním případě se jedná o stav, kdy je oxid uhličitý 

přítomen v extrakční nádobě a zde po dobu statické extrakce setrvává. 

Dynamickou naopak nazýváme extrakci, při které oxid uhličitý extrakční nádobou 

plynule prochází. Většina aplikací prezentována výrobcem přístroje nebo 

odbornými články počítá s použitím obou fázi při extrakčním procesu. 
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Pro nalezení optimální extrakční doby bylo provedeno několik pokusů 

s různými extrakčními časy s tím, že ostatní parametry extrakce zůstaly stejné. 

Tyto podmínky společně s výsledky těchto pokusů jsou uvedeny v následující 

tabulce (Tab. 17): 

Tab. 17: Výsledky laboratorních pokusů zabývajících se vlivem extrakční doby u superkritické 

fluidní extrakce. 

SFE - Vliv extrakční doby 

číslo 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 150 350 2 10 20 30 - 76,67 

2 150 350 2 10 30 40 - 75,54 

3 150 350 2 10 40 50 - 32,16 

4 150 350 2 10 50 60 - 39,149 

Z výsledků je očividné, že účinnost extrakce s rostoucí extrakční dobou 

klesá. Důvodem je pravděpodobně stripování látek z rozpouštědla vlivem 

probublávání oxidem uhličitým. Tento fakt je možné odstranit jímáním extraktu do 

SPE kolonky. Použitím tohoto druhu jímání je možné provádět extrakce s delší 

extrakční dobou a dosáhnout tak pravděpodobně daleko větších účinností. 

Závislost mezi účinností extrakce a extrakční dobou byla také vyjádřena graficky 

v následujícím grafu (Graf 4): 
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Graf 4: Vliv extrakční doby na výtěžnost superkritické fluidní extrakce. 

Výtěžnost jednotlivých pozic 

Jak již bylo uvedeno v jedné z předchozích kapitol, přístroj Spe-ed SFE-4 

disponuje 4 extrakčními pozicemi. Dalším z řady laboratorních pokusů týkajících 

se provozu přístroje bylo srovnání výtěžnosti jednotlivých pozic při stejných 

extrakčních podmínkách. 

Tento pokus se nezabývá extrakčními podmínkami, ale posuzuje vliv 

samotného stavebního provedení přístroje na výtěžnost extrakce. Rozdělení oxidu 

uhličitého a modifikátoru mezi jednotlivé pozice nemusí být naprosto shodné, což 

samozřejmě vede k rozdílům mezi výsledky extrakcí. Pokus byl proveden dvakrát 

za stejných podmínek s tím, že vzorky byly extrahovány na všech pozicích 

najednou.  
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Parametry a výsledky tohoto pokusu jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 18): 

Tab. 18 : Výsledky laboratorních pokusů sledujících výtěžnosti jednotlivých pozic při souběžné 

extrakci. 

SFE - Výtěžnost jednotlivých pozic 

pozice 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]  [%] 

1 150 300 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 76,58 79,14 

2 150 300 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 79,44 80,39 

3 150 300 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 73,91 63,74 

4 150 300 1,0 10 20 30 CH3OH (5%) 61,36 61,84 

Výsledky ukazují, že mezi jednotlivými pozicemi je rozdíl v účinnosti 

extrakce. Nízká výtěžnost extrakce je nejvíce patrná u extrakčních pozic číslo 3 a 

4. Tyto pozice byly následovně otestovány jednotlivě, aby byla zjištěna výtěžnost 

těchto pozic neovlivněna provozem ostatních pozic. Výsledky tohoto pokusu jsou 

uvedeny v následující tabulce (Tab. 19): 

Tab. 19: Výsledky laboratorních pokusů sledujících výtěžnosti pozic č. 3 a 4. 

SFE - Výtěžnost jednotlivých pozic 

pozice 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

3 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 76,58 

4 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 79,44 

Výtěžnosti jednotlivých extrakcí byly oproti souběžné extrakci na všech 

pozicích vyšší. Při použití všech 4 pozic tedy nejspíš není distribuce oxidu 

uhličitého a modifikátoru ideální. Tento vliv by bylo možné odstranit úpravou 

konstrukčního uspořádání přístroje, a to osazením externího směšovače oxidu 

uhličitého a modifikátoru, který umožní dokonalejší promísení obou látek. Stávající 

směšovač je umístěn přímo v peci přístroje a trasy k jednotlivým pozicím nejsou 

stejně dlouhé. Druhým důvodem může být různé nastavení průtoků na 

jednotlivých pozicích. Každá pozice je ovládána samostatně a při použití 

průtokoměru, na kterém nelze sledovat průtok s maximální přesností může vést 

k tomu, že se průtoky na jednotlivých pozicích liší.  
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Srovnání výtěžností jednotlivých pozic bylo zpracováno také graficky 

v následujícím grafu (Graf 5): 

 

Graf 5: Výtěžnost jednotlivých pozic přístroje Spe-ed SFE-4. 

Rozdíl výtěžností na pozicích 3 a 4 mezi případem, kdy probíhá extrakce na 

všech extrakčních pozicích najednou a případem, kdy extrakce probíhá pouze na 

testované pozici, je graficky zobrazen v následujícím grafu (Graf 6): 
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Graf 6: Srovnání extrakčních pozic 3 a 4. 

Opakovatelnost 

Poslední sérií experimentálních pokusů na přístroji Spe-ed SFE-4 bylo 

testování opakovatelnosti. Při využívání přístrojů k analytickým stanovením je 

důležité, aby výsledky byly nejen správné, ale také reprodukovatelné. Pro 

zkoumání opakovatelnosti byla provedena série měření za stejných podmínek a 

pokaždé na stejné extrakční pozici. Parametry a výsledky těchto měření jsou 

zobrazeny v následující tabulce (Tab. 20): 

Tab. 20: Výsledky laboratorních pokusů sledujících reprodukovatelnost výsledků superkritické 

fluidní extrakce. 

SFE - Opakovatelnost 

Pokus 

teplota tlak průtok t_stat t_dyn t_ex modifikátor výtěžnost 

[°C] [bar] [l.min-1] [min] [min] [min]   [%] 

1 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 83,82 

2 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 82,61 

3 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 84,85 

4 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 77,27 

5 150 300 1 10 20 30 CH3OH (5%) 85,39 
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Rozdíly mezi výsledky jednotlivých pokusů jsou minimální a jsou způsobeny 

pravděpodobně ztrátami při manipulaci a zpracování extraktu. Samotná 

instrumentální analýza organických látek je rovněž zatížena určitou nejistotou 

měření. Po srovnání jednotlivých výtěžností lze považovat výsledky extrakcí 

metodu superkritické fluidní extrakce při stanovených podmínkách za 

opakovatelné. 
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4. Laboratorní testy extrakčních metod na vzorcích 

čistírenských kalů 

V rámci laboratorních prací s přístroji pro extrakci za zvýšeného tlaku a 

superkritické fluidní extrakci byly těmito metodami extrahovány vzorky 

čistírenských kalů za účelem stanovení obsahu organických látek. Vzorky pochází 

s Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze (ÚČOV) a jedná se o 

vzorky nehygienizovaného a hygienizovaného kalu odebraného dne 3. 4. 2012. 

4.1. Příprava vzorku 

Vzorky čistírenských kalů byly před samotnou extrakcí vysušeny při 

laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. Pro lepší kontakt extrakčních činidel se 

vzorky byly kaly rozdrceny na jemnou frakci v třecí misce. 

 

Obr. 8: Vzorky nehygienizovaného (vlevo) a hygienizovaného kalu před úpravou. 

Pro přesný přepočet vyextrahovaných organických látek vzhledem 

k hmotnosti kalů byl ve vzorcích stanoven obsah sušiny. Vzorky o navážce asi 

přesně 2 g byly sušeny v peci při teplotě 105 °C. Po hodině sušení byly vzorky na 

20 minut uloženy do exikátoru a následně zváženy. Tento krok byl opakován, 
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dokud nedošlo k zanedbatelnému úbytku hmotnosti vzorku. Poté byly z poměru 

výsledné hmotnosti a původní navážky vypočteny hodnoty obsahu sušiny 

jednotlivých vzorků. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 21: Stanovení obsahu sušiny vzorků čistírenských kalů. 

Stanovení obsahu sušiny ve vzorcích 

Vzorek 
Navážka 

Hmotnost po vysušení 
Obsah sušiny 

1 hod. 2 hod. 3 hod. 

[g] [g] [g] [g] [%] [%] 

Nehygienizovaný kal 
2,0001 1,6016 1,5877 1,5835 79,17 

78,99 
1,9934 1,5877 1,5740 1,5708 78,80 

Hygienizovaný kal 
2,0340 1,7815 1,7402 1,7395 85,52 

86,17 
2,0100 1,7593 1,7472 1,7451 86,82 

4.2. Extrakce čistírenských kalů za zvýšeného tlaku 

Pro extrakci čistírenských kalů metodou extrakce za zvýšeného tlaku byly 

zvoleny podmínky, které byly stanoveny při optimalizaci extrakcí pro stanovení 

organických látek pomocí laboratorních testů popsaných v předchozích kapitolách 

této práce (viz. Kapitola 3. 3. 4.). Tyto podmínky jsou uvedeny v následující 

tabulce (Tab. 22): 

Tab. 22: Extrakční podmínky pro extrakcí organických látek v kalech extrakcí za zvýšeného tlaku. 

Extrakční podmínky pro extrakci z kalů - PSE 

Teplota: 100 °C 

Tlak: 100 bar 

Délka extrakčního cyklu: 15 min 

Počet extrakčních cyklů: 3 

Rozpouštědla: Aceton + Hexan (1:1) 

Extrakce byla provedena v extrakčních celách o objemu 20 ml. Pro extrakci 

byla zvolena navážka 3 g pro nehygienizovaný a 2 g pro hygienizovaný kal. 

Vzorek byl smíchán s inertním mořským pískem a bezvodým síranem sodným pro 

odstranění zbytkové vlhkosti a tato směs byla umístěna do extrakčních nádob.  

Získaný extrakt měl objem přibližně 80 ml a byl značně znečištěn usazeninami. 

Před finální analýzou byl vyčištěn a zakoncentrován (viz. Kapitola 4.4.). 
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4.3. Extrakce čistírenských kalů superkritickou fluidní 

extrakcí 

Stejně jako u metody extrakce za zvýšeného tlaku byly pro extrakci 

čistírenských kalů metodou superkritické fluidní extrakce zvoleny podmínky, které 

byly stanoveny za optimální pro stanovení organických látek pomocí laboratorních 

testů popsaných v předchozích kapitolách této práce (viz. Kapitola 3. 4. 4.). Tyto 

podmínky jsou vedeny v následující tabulce (Tab. 23): 

Tab. 23: Extrakční podmínky pro extrakci organických látek v kalech superkritickou fluidní extrakcí. 

Extrakční podmínky pro extrakci z kalů - SFE 

Teplota: 150 °C 

Tlak: 300 bar 

Délka statické extrakce: 10 min 

Délka dynamické extrakce: 20 min 

Modifikátor: CH3OH (5 %) 

Sběr extraktu: 
do rozpouštědla: 

Hexan 

Extrakce byla provedena v extrakčních celách o objemu 6 ml. Pro extrakci 

byla zvolena navážka 1,5 g pro nehygienizovaný a 1 g pro hygienizovaný kal. Do 

spodní části extrakční cely byla vložena malá vrstva skleněných kuliček pro 

imobilizaci vzorku v cele. Následně byla vložena polypropylenová vata a směs 

vzorku s inertním mořským pískem. Zbývající prostor v extrakční cele byl vyplněn 

polypropylenovou vatou a skleněnými kuličkami.  

Extrahované látky byly jímány do rozpouštědla, konkrétně do hexanu o 

objemu 20 ml. Stejně jako extrakt získaný extrakcí za zvýšeného tlaku byl extrakt 

před finální analýzou vyčištěn a zakoncentrován (viz. Kapitola 4.4.). 

4.4. Zpracování a analýza extraktu 

Před analýzou organických látek bylo potřeba extrakty z obou použitých 

metod zpracovat kvůli jejich značnému znečištění a velkému objemu rozpouštědla. 

Prvním krokem bylo zakoncentrování extraktů proudem inertního dusíku na objem 

2 ml.  
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Následně bylo provedeno přečištění zakoncentrovaného extraktu. Pro tento 

účel byla použita skleněná kolona s oxidem křemičitým ve formě silikagelu a 

bezvodým síranem sodným. Do spodní části kolony byla vložena skelná vata a 

postupně byla kolona naplněna 2 g silikagelu a 2 g bezvodého síranu sodného. 

Takto připravená kolona byla prolita několika mililitry hexanu a poté do ní byl 

kvantitativně převeden zakoncetrovaný extrakt.  

Kolona byla proplachována hexanem, dokud objem vyčištěného extraktu 

jímaného do nádob pod kolonou nedosáhl hodnoty 30 ml. Vyčištěný extrakt 

z tlakové extrakce byl opět zakoncentrován proudem inertního dusíku a 

v odměrných baňkách doplněn na objem 5 ml. 

 

Obr. 9: Čištění extraktu přes kolony s oxidem siřičitým. 

V případě extraktu ze superkritické extrakce bylo potřeba oddělit hexanovou 

fází od fáze methanolové, tvořené modifikátorem. Po oddělení fázi pomocí 

skleněných Pasteurových pipet byla hexanová část zakoncertována na objem 

5 ml. 

Ve zpracovaných extraktech byl stanoven obsah organických látek C10 až 

C40 metodou plynové chromatografie s plamenným ionizačním detektorem na 

přístroji GC/FID 6890N. 
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4.5. Srovnání výsledků jednotlivých extrakčních metod 

Výsledky laboratorních pokusů provedených za extrakčních podmínek 

uvedených v tabulkách č. 20 a 21 na vzorcích kalů jsou uvedeny v následujících 

tabulkách (Tab. 24, 25). Vzhledem k tomu, že nebyla známa přesná hodnota 

uhlovodíků C10-C40, byly tyto extrakce porovnány vzájemně vůči sobě.  

Tab. 24: Výsledky extrakcí ze vzorku nehygienizovaného kalu. 

Výsledky extrakcí ze vzorku Nehygienizovaného kalu 

Metoda Pokus 
Navážka Obsah sušiny Navážka (sušina) Konc. C10 - C40 Průměr 

[g] [%] [g] [mg.g-1] [mg.g-1] 

PSE 
1 3,0038 78,99 2,3727 7,7405 

9,2013 
2 3,0688 78,99 2,4240 10,6621 

SFE 3 1,4922 78,99 1,1787 3,0554 3,0554 

Tab. 25: Výsledky extrakcí ze vzorku hygienizovaného kalu. 

Výsledky extrakcí ze vzorku Hygienizovaného kalu 

Metoda Pokus 
Navážka Obsah sušiny Navážka (sušina) Konc. C10 - C40 Průměr 

[g] [%] [g] [mg.g-1] [mg.g-1] 

PSE 
4 2,0251 86,17 1,7450 7,0012 

7,9856 
5 2,0135 86,17 1,7350 8,9699 

SFE 6 1,0058 86,17 0,8667 4,0282 4,0282 

Metoda extrakce za zvýšeného tlaku byla účinnější při extrahování 

organických látek z obou vzorků čistírenského kalu. V případě nehygienizovaného 

kalu bylo metodou superkritické fluidní extrakce dosaženo pouze 33,21 % výtěžku 

tlakové extrakce, v případě hygienizovaného kalu 50,44 % výtěžku tlakové 

extrakce. 

Rozdíl ve výtěžnosti jednotlivých metod mohl být dán faktem, že oxid 

uhličitý je nepolární rozpouštědlo. Vzorky kalů byly vlhčí ve srovnání s původně 

testovaným vermikulitem pro optimalizaci extrakčních metod. Z toho důvodu 

nemuselo docházet k dostatečným interakcím extrahovaných nepolárních látek 

s nepolárním oxidem uhličitým., Zároveň se testované matrice lišily i obsahem 

organického uhlíku, který rovněž účinnost extrakce ovlivňuje. Pro ověření tohoto 

faktu byl proveden další laboratorní pokus extrakce superkritickým oxidem 

uhličitým za použití dvojnásobného množství methanolu jako modifikátoru, tedy 10 
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hmotnostních % oproti 5 % v předchozím pokusu při zachování ostatních 

extrakčních parametrů. Výsledky pokusu jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 

26): 

Tab. 26: Superkritická fluidní extrakce vzorků kalů (10 % CH3OH). 

Extrakce kalů metodou SFE (modifikátor CH3OH 10%) 

Vzorek 
Navážka Obsah sušiny Navážka (sušina) Konc. C10 - C40 

[g] [%] [g] [mg.g-1] 

Nehygienizovaný kal 0,9957 86,17 0,8580 11,7385 

Hygienizovaný kal 1,0150 78,99 0,8017 7,1348 

 

 Výtěžnost organických látek se díky použití dvojnásobné dávky methanolu 

jako modifikátoru zvýšila v případě nehygienizovaného kalu téměř čtyřnásobně, 

v případu hygienizovaného kalu téměř dvojnásobně. Zvýšení výtěžnosti je 

pravděpodobně důsledkem zvýšení interakcí extrakčního činidla s matricí a 

extrahovanými látkami vlivem vyššího obsahu methanolu. 

Výtěžnost extrakce superkritickou kapalinou byla při použití 10 % 

modifikátoru také v případě nehygienizovaného kalu vyšší než výtěžnost tlakové 

extrakce. Tlakovou extrakcí bylo dosaženo 78,39 % výtěžku superkritické fluidní 

extrakce s 10 % obsahem methanolu. V případě hygienizovaného kalu měla vetší 

výtěžnost SPE, výtěžnost superkritické fluidní extrakce s 10 % obsahem 

methanolu dosáhla 89,35 % výtěžnosti SPE. 
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5. Vyhodnocení výsledků a diskuze 

Laboratorní pokusy provedené v rámci praktické části této práce měly dva 

hlavní cíle. Prvním bylo zavedení metody extrakce za zvýšeného tlaku a 

superkritické fluidní extrakce do provozu analytické laboratoře se zaměřením na 

analýzu organických látek v pevné matrici. Druhým cílem bylo vyzkoušení 

možnosti použití těchto metod ke stanovení organických látek z čistírenských kalů. 

5.1. Optimalizace a validace extrakčních metod 

Jakákoli metoda sloužící k analytickým účelům musí před svým použitím 

projít procesem optimalizace za účelem nalezení optimálních provozních 

podmínek. Jedině správný výběr provozních podmínek vede k získání správných a 

reprodukovatelných výsledků analytických metod. 

Optimální podmínky pro extrakci organických látek z pevné matrice jsou 

výsledkem laboratorních pokusů na vzorcích přírodního vermikulitu se známým 

obsahem organických látek ve formě nafty (viz. Kapitola 3.). Tyto podmínky jsou 

uvedeny v následující tabulce (Tab. 27): 

Tab. 27: Optimální provozní podmínky extrakčních metod pro analýzu organických látek z pevných 

matric. 

Optimální provozní podmínky extrakčních metod pro analýzu organických látek z pevných matric 

Extrakce za zvýšeného tlaku - E916 Superkritická fluidní extrakce - Spe-ed SFE-4 

Teplota: 100 °C Teplota: 150 °C 

Tlak: 100 bar Tlak: 300 bar 

Délka extrakčního cyklu: 15 min Délka statické extrakce: 10 min 

Počet extrakčních cyklů: 3 Délka dynamické extrakce: 20 min 

Rozpouštědla: Aceton + Hexan (1:1) 
Dichlormethan 

Modifikátor: CH3OH (5%) 

Použitím zjištěných optimálních podmínek bylo při extrakcích nafty ze 

vzorku přírodního vermikulitu dosaženo účinnosti 106,73 % u extrakce za 

zvýšeného tlaku a 82,79 % u superkritické fluidní extrakce. Grafické zobrazení 

dosažených výtěžností extrakčních metod při použití zjištěných optimálních 

podmínek je zobrazeno v následujícím grafu (Graf 7): 
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Graf 7: Výtěžnost extrakcí nafty ze vzorku vermikulitu za optimálních provozních podmínek. 

Metoda extrakce za zvýšeného tlaku vykazuje 100% účinnost. Vzhledem 

k menšímu počtu upravitelných parametrů, jejich malému rozsahu a vysoké míře 

automatizace nebylo zavedení přístroje do provozu a optimalizace jeho 

provozních podmínek zvlášť náročné.  

Oproti tlakové extrakci bylo metodou superkritické fluidní extrakce 

dosaženo pouze 80% účinnosti. Rozsah a počet nastavitelných provozních 

podmínek je zde větší a z menší automatizace procesu vyplývá větší náročnost na 

zvládnutí obsluhy přístroje. 

Na účinnost superkritické extrakce má vliv také metoda, pomocí které jsou 

zachytávány extrahované látky. Při laboratorních pokusech byla použita metoda 

sběru do rozpouštědla, u které může docházet vlivem probublávání rozpouštědla 

proudem oxidu uhličitého ke stripování těkavých podílů extrahovaných látek. 

Odstranění tohoto typu ztrát by se mohlo dosáhnout použitím metody pro sběr 

extrahovaných látek do SPE kolonky. Pro tuto metodu však nebyl přístroj Spe-ed 

SFE-4 v době provádění laboratorních pokusů přizpůsoben. 



Petr Proske: Optimalizace a validace extrakčních metod pro stanovení organických 
látek z pevných matric 

2012 61 
 

Oxid uhličitý, používaný při superkritické fluidní extrakci, je nepolární 

rozpouštědlo. Menší účinnost tak může být následkem přítomnosti vlhkosti ve 

zkoušeném vzorku. Přídavek polárních rozpouštědel jako modifikátoru může zvýšit 

interakce mezi činidlem a vzorkem se zvýšeným obsahem vlhkosti. Pro laboratorní 

pokusy praktické části této práce byl použit jako modifikátor methanol. Zvýšení 

množství methanolu nebo použití polárnějšího rozpouštědla, například toluenu, by 

mohlo vést ke zvýšení extrakční účinnosti. 

Modifikátor je s oxidem uhličitým míchán ve směšovači uvnitř přístroje, ze 

kterého vedou kapiláry k jednotlivým celám. Kapiláry nejsou shodné délky a to má 

pravděpodobně vliv na způsob směšování a distribuce směsi methanolu a oxidu 

uhličitého. Tento způsob směšování se projevil jako nedokonalý. Osazení přístroje 

externím směšovacím zařízením vede k rovnoměrné distribuci oxidu uhličitého a 

modifikátoru a je předpokladem pro další zvyšování extrakční účinnosti. 

Validace analytického postupu je potvrzením, že metoda je vhodná pro 

zamýšlený účel [25]. Obvykle se provádí pro celý analytický postup, včetně 

konečného stanovení analyzovaných látek. Existuje řada výkonnostních 

parametrů analytické metody, které musí být při validaci ověřeny a stanoveny. 

Extrakční metody tvoří pouze část analytického postupu pro stanovení 

požadovaných látek. Z toho důvodu zde není potřeba stanovovat všechny 

požadované parametry a důležité je zaměřit se pouze na parametry výtěžnost a 

přesnost, která se vyhodnocuje na základě opakovatelnosti  a reprodukovatelnosti 

výsledků.  

Výtěžnost vyjadřuje blízkost výsledku ke skutečné hodnotě. Hodnotí se buď 

na základě opakovaných analýz certifikovaných referenčních materiálů (podobně 

jako správnost) nebo na základě analýz obohacených vzorků [25].  V této práci 

byla výtěžnost extrakčního postupu u extrakce za zvýšeného tlaku ověřena jednak 

analýzami obohacených vzorků a jednak analýzou okružního vzorku, u kterého 

byly definovány vztažné hodnoty PCB. V případě analýz obohacených vzorků bylo 

dosahováno dostatečně vysokých výtěžností (89-106%). V případě analýzy PCB 

byly dosažené hodnoty v přijatelném rozmezí mezilaboratorních porovnávacích 

testů. Tím bylo částečně prokázáno, že optimalizované parametry jsou vyhovující 
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pro stanovení jak uhlovodíku C10-C40, tak i jiných nepolárních organických látek, 

jakými jsou např. i PCB. U SFE byla správnost ověřována na základě výtěžnosti 

obohacených vzorků, rovněž bylo dosaženo dostatečných hodnot výtěžnosti 

(77,27 – 85,39 %). 

Opakovatelnost byla sledována u SFE extrakcí, kde bylo zjištěno ovlivnění 

výtěžnosti pozicemi cel v extraktoru v případě, že byly prováděny extrakce na 

všech pozicích zároveň. Bylo navrženo uspořádání přístroje (směšovače oxidu 

uhličitého a modifikátoru), po kterém by mohlo být dosaženo lepších hodnot pro 

opakovatelnost, ověření bude provedeno po úpravě přístroje. V případě zjištění 

opakovatelnosti na jedné pozici bylo dosaženo opakovatelnosti výtěžnosti 

v rozmezí 77,27 – 85,39 % se směrodatnou odchylkou 2,9177. V případě extrakce 

za zvýšeného tlaku byla opakovatelnost vyhodnocena na duplicitním stanovení 

okružního vzorku (viz. Tab. 8), se směrodatnými odchylkami v rozsahu 0,005 až 

0,2900, vliv pozic nebyl prokázán. 

Validace analytických metod je dlouhodobější proces, který zahrnuje 

zpracování většího souboru dat statistickými metodami. Zjištěné parametry v této 

práci potvrdily, že metody včetně nastavených podmínek jsou vhodné pro 

zamýšlený účel extrakce organických látek z pevných matric. Zároveň se potvrdil 

velký vliv vlastností a charakteru matrice na výtěžnost. Z toho důvodu bude ve 

validační studii pokračováno. Plná validace obou extrakčních metod zahrnující 

různé matrice, bude provedena až po získání dostatečného souboru dat pro 

statistická vyhodnocení. 

5.2. Analýza organických látek z čistírenských kalů 

Druhou částí laboratorních pokusů praktické části této práce bylo ověřit 

možnost použití extrakčních metod pro stanovení organických látek ve vzorcích 

čistírenských kalů.  

Pro experiment byly použity vzorky čistírenského kalu z Ústřední čistírny 

odpadních vod v Ostravě. Organické látky byly ze vzorků extrahovány tlakovou 

extrakcí a superkritickou fluidní extrakcí za použití dvou různých množství 

methanolu jako modifikátoru. Extrakční podmínky a průběh laboratorních testu 
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jsou popsány v předchozí kapitole této práce (Kapitola 4). Výsledky všech pokusů 

na vzorcích čistírenských kalů jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 28), která 

obsahuje také procentuální výtěžnost stanovenou vzhledem k pokusu s nejvyšší 

výtěžností. 

Tab. 28 : Výsledky extrakcí ze vzorků čistírenských kalů. 

Výsledky extrakcí ze vzorků čistírenských kalů 

Vzorek Extrakční metoda Modifikátor 
Konc. C10 - C40 Výtěžnost 

[mg.g-1] [%] 

Nehygienizovaný kal 

PSE - 9,2013 78,39 

SFE CH3OH (5 %) 3,0554 26,03 

SFE CH3OH (10 %) 11,7385 100,00 

Hygienizovaný kal 

PSE - 7,9856 100,00 

SFE CH3OH (5 %) 4,0282 50,44 

SFE CH3OH (10 %) 7,1348 89,35 

 Ze vzájemného srovnání výsledku jednotlivých extrakčních metod vyplývá, 

že nejúčinnější metodou pro extrakci organických látek z čistírenských kalů je 

metoda superkritické fluidní extrakce. Důležité je však použití dostatečného 

množství modifikátoru pro zvýšení interakcí mezi extrakčním činidlem a matrici 

vzorku obsahujícího vyšší vlhkost a obsah organického uhlíku. 

Zvyšování účinnosti extrakce za zvýšeného tlaku je omezeno malým 

počtem nastavitelných parametrů. Nepravděpodobnější je možnost zvýšení 

výtěžnosti použití většího počtu extrakčních cyklů nebo prodloužení jejich trvání. 

V prvním případě však může nastat riziko zvýšení ztrát sledovaných látek 

z extraktu při zpracování jeho většího objemu.  

Grafické srovnání výsledků extrakci ze vzorků kalů je zobrazeno 

v následujícím grafu (Graf 8): 
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 Graf 8: Srovnání výsledků extrakčních metod na vzorcích čistírenských kalů. 
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6. Závěr 

Pro analýzu organických látek z pevných matric je důležitý proces 

převedení těchto látek do formy stanovitelné analytickými metodami, například 

chromatografií. K tomuto účelu může být použita řada extrakčních metod. 

Pro provedení účinné extrakce je důležité správné uvedení přístroje do 

provozu a optimalizace jeho provozních parametrů pro požadované matrice a 

extrahované látky. Zatímco parametry klasických metody, jako je například 

Soxhletova extrakce, jsou svým dlouhodobým používáním známy a ověřeny, 

parametry novějších metod, jakou je například superkritická fluidní extrakce, jsou 

stále předmětem vědeckých výzkumů a laboratorních testů. 

Laboratorní testy byly provedeny za účelem zavedení metod extrakce za 

zvýšeného tlaku a superkritické fluidní extrakce do provozu laboratoře organické 

analýzy Centra nanotechnologií při Vysoké škole báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Cílem práce bylo uvést přístroje E916 a Spe-ed SFE-4 do provozu, a 

zároveň nalézt optimální podmínky pro extrakci organických látek z pevných 

matric. 

Pro optimalizaci extrakčních podmínek metody PSE byly provedeny 

laboratorní testy na vzorku přírodního vermikulitu s přídavkem nafty. Při testech 

byla sledována závislost účinnosti extrakce organických látek na změnách 

provozní teploty, tlaku a počtu extrakčních cyklů. Výsledkem pokusu jsou 

optimální podmínky (viz. Tabulka 27), při kterých bylo dosaženo 100 % účinnosti 

při extrakci organických látek ze vzorku vermikulitu. 

Ověření správné funkce metody a optimálních provozních podmínek bylo 

provedeno na reálném okružním vzorku, který slouží k testování způsobilosti 

analytických laboratoří. Ze vzorku byly metodou PSE extrahovány vybrané 

kongenery polychlorovaných bifenylů a jejich výtěžnost byla porovnána se 

vztažnými hodnotami. Výsledné výtěžnosti extrakčních pokusů byly v povoleném 

rozmezí hodnot a potvrdila se tak způsobilost použití metody PSE pro analýzu 

polychlorovaných bifenylů. 
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Optimální provozní podmínky superkritické fluidní extrakce byly také 

nalezeny laboratorními testy na vzorku přírodního vermikulitu s přídavkem nafty. 

Výtěžnost organických látek byla sledována při různých provozních teplotách, 

tlacích, extrakčních dobách a průtocích oxidu uhličitého. Zároveň byl sledován vliv 

methanolu jako modifikátoru. Nejvyšší výtěžnost organických látek byla 82,79 %. 

Jako optimální podmínky byly označeny provozní parametry, při kterých bylo 

dosaženo této výtěžnosti (viz. Tabulka 27). 

V dalších laboratorních pokusech byla provedena extrakce organických 

látek ze vzorků čistírenských kalů při stanovených optimálních podmínkách. 

V případě superkritické fluidní extrakce byly pokusy provedeny při 5 a 10 % 

množství methanolu jako modifikátoru. Nejvyšší výtěžnosti bylo dosaženo 

metodou SFE za použití 10 % methanolu. Použití většího množství modifikátoru 

umožnilo prostup nepolárního oxidu uhličitého do vlhké matrice s vysokým 

podílem organického uhlíku, čímž vzrostla extrakční účinnost. Pro další testování 

možnosti extrakce organických látek z kalů by bylo vhodné provést laboratorní 

testy s certifikovanými standardy, jejich použití je však pro diplomovou práci 

ekonomicky příliš náročné. Pro čistírenské kaly se však extrakční metoda SFE jeví 

jako vhodnější než tlaková extrakce již nyní. 

Dalším způsobem zvýšení účinnosti superkritické fluidní extrakce je úprava 

samotného přístroje Spe-ed SFE-4. Jeho nedostatkem jsou nerovnoměrná 

distribuce oxidu uhličitého a modifikátoru mezi jednotlivé extrakční pozice a 

nepřesný průtokoměr. První případ lze odstranit připojením externího 

směšovacího zařízení, v druhém pak připojení kalibrovaného externího, nejlépe 

digitálního, průtokoměru. 

Z rozdílných výsledků mezi pokusy s přírodním vermikulitem a čistírenskými 

kaly vyplývá, že na výtěžnost má vliv také typ matrice, z kterých jsou organické 

látky extrahovány. Nižší výtěžnost metody SFE při extrakci ze vzorku vermikulitu 

oproti extrakcím z čistírenských kalů mohla být dána jeho vrstevnatou strukturou, 

ve které mohou být organické látky více zachycovány než v matrici čistírenského 

kalu. 
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Pro úplnou validaci uvedených extrakčních metod bude v budoucnu potřeba 

provést ještě řada dalších laboratorních testů, které by potvrdily zjištěná tvrzení 

uvedená v této práci. 
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