
Extrakce 
Extrakce je separa�ní metoda, p�i které p�echází složka ze sm�si látek v kapalné �i tuhé fázi 
do jiné kapalné fáze. Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce velmi výhod-
ná pro izolaci tepeln� nestálých látek, protože se m�že provád�t i za laboratorní teploty nebo 
za chladu.  

Obecn� platí, že opakovaná extrakce n�kolika menšími dávkami rozpoušt�dla je ú�inn�jší 
než jediná extrakce celým množstvím rozpoušt�dla. 

• Extrakce z pevné fáze do kapaliny 
� Macerace. 

Macerace je nejjednodušší extrakce, p�i níž se tuhá fáze rozmíchá s rozpoušt�dlem 
a zfiltruje. Látka je dokonale vylou�ena tehdy, když n�kolik kapek posledního 
podílu extrak�ní kapaliny po odpa�ení na hodinovém skle nezanechává zbytek.  

� Digesce. 
Digesce je macerace horkým rozpoušt�dlem.  

� Kontinuální extrakce v Soxhletov� extraktoru 

 

 

• Extrakce z kapaliny do kapaliny. 
Extrakce látek z vodných roztok� je d�ležitou základní operací p�i práci v organické labo-

rato�i. Extrakce z kapaliny do kapaliny je založena na p�echodu rozpušt�né látky z jedné ka-
palné fáze do druhé. M�že být použita bu� k získání požadované látky z roztoku, nebo k od-
stran�ní nežádoucí ne�istoty z rozpoušt�dla. Pokud nalezneme vhodné extrak�ní �inidlo, je 
extrakce velmi ú�innou separa�ní metodou. V praxi bývá jedním rozpoušt�dlem voda (nebo 
vodný roztok), zatímco druhé rozpoušt�dlo je organické, s vodou nemísitelné. Avšak je vhod-
né podotknout, že systémy mohou být i nevodné, nap�. soutstava roztavený kov – roztavená 
s�l (nap�. rtu� – elektrochemické metody, vznik a rozklad amalgamu).  

Látky mohou být ve vodné fázi rozpušt�ny, emulgovány �i suspendovány a lze je získat 
extrakcí jiným rozpoušt�dlem, které se nemísí s p�vodním roztokem (fází), takže se vytvá�ejí 
dv� z�eteln� ohrani�ené vrstvy. Takové vrstvy vznikají nap�. p�i smíšení vody s �etnými orga-
nickými rozpoušt�dly (etherem, chloroformem, benzenem, cyklohexanem). 

Ú�innost závisí na rozdílu rozpustnosti odd�lované látky v obou použitých rozpoušt�dlech. 

Rozd�lovací koeficient 
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K ....... rozd�lovací koeficient 
corg ..... koncentrace rozpušt�né látky v organické fázi 
cvod ..... koncentrace rozpušt�né látky ve vodné fázi 

Rozd�lovací koeficient závisí na typu rozpoušt�del, rozpušt�né látce, teplot�, dalších látkách 
p�ítomných v systému aj. 
 
 



Separa�ní faktor 
Separa�ní faktor je pom�r dvou rozd�lovacích koeficient�. Charakterizuje schopnost systému 
odd�lit od sebe dv� rozpušt�né látky.  
 
Extrakce bez chemické p�em�ny 

N�které látky (nap�. vzácné plyny) s rozpoušt�dly b�hem extrakce skute�n� chemicky nerea-
gují. To je nejjednodušší p�ípad extrakce. V jiných p�ípadech se zdá, že rozpušt�ná látka ne-
podlehla chemické p�em�n�, avšak zjisíme, že jejich rozd�lovací koeficient definovaný vzta-
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K =  závisí na koncentraci. Takové látky v jednom rozpoušt�dle (obvykle organic-

kém) podléhají dimerizaci. �asto se stává, že karboxylové kyseliny (ozna�me je HA) podleh-
nou dimerizaci p�i extrakci do organického rozpoušt�dla (nap�. benzenu). Pak je správný vý-

raz pro rozd�lovací koeficient: 
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Extrakce s chemickou zm�nou 
Tento proces p�ekra�uje rámec našeho studijního materiálu. Zájemci najdou podrobn�jší in-
formace nap�. na adrese. http://www.cognis.com/mining/mid/services/pdfs/solvente.pdf. 

 
Podle zp�sobu provedení extrakce z kapaliny do kapaliny odlišujeme: 

� Vyt�epávání. 
Provádí se v d�licích nálevkách (obrázek vpravo). 

 

 

 

� Perforace. 
Perforace je kontinuální extrakce kapalin. Je �asov� náro�n�j-
ší, zato však ú�inn�jší než vyt�epávání, a proto je vhodná pro 
extrakci látek pom�rn� dob�e rozpustných ve vod�. P�ístroje 
pro kontinuální extrakci kapalin se nazývají perforátory (obrá-
zek vlevo). 

 


