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 : ( Distillation)  التقطير

 . الغليان للسوائل المراد تنقيتها لتي تعتمد علي االختالف في درجاتهو عبارة عن عملية تستخدم لتنقية المواد السائلة وا

 الفكرة االساسية في عملية التقطير :

تعتمد عملية التقطير علي اساس االختالف في درجات الحرارة ) درجة الغليان ( للسوائل المختلفة بحيث تتم عملية الغليان عندد درجدة 

مليتدي التبخيدر والتكثيدف مدرة علدي عتعتمدد حرارة تكفي لتبخير سائل فقط من الخليط ثم يتم تكثيفه مرة أخري , لذلك نجد هذه العمليدة 

 .أخري

تم تقسيم عملية التقطير الي اربعة أنواع استنادا علي نوع الشائب المراد التخلص منده وكدذلك مددي التفداوت )االخدتالف ( فدي نجد أنه 

 درجة غليان مكونات السائل المراد تنقيته .

 -أنواع التقطير :

 . التقطير البسيط 

  التقطير التجزيئي. 

 . التقطير تحت ضغط منخفض 

 . التقطير البخاري 

 :( Simple Distillation )  التقطير البسيط  

نقطدة  ة ) اي مدادة صدلبة أو سدائل اخدرويستخدم هذا النوع من التقطير في تنقية السوائل التي تحتوي علي شوائب صلبة غيدر متطداير

 ( ووجود مثل هذه الشوائب تؤدي الي نقص قيمة الضغط البخاري له .غليانه عالية 

فالت مدن سدطا السدائل وهدو يعتمدد علدى درجدة الحدرارة حيدث أنده يدزداد لالسائل على أنه قابلية الجزيئات و يعرف الضغط البخاري لل

الضغط البخاري للسائل بزيادة درجة الحرارة إلى أن يصل إلى الضدغط الجدوي عنددها تكدون درجده الحدرارة هدي نفسدها درجده الغليدان 

 .ا منخفضةيانهوالمركبات التي لها ضغط بخاري عالي تكون درجة غل

 .من هنا يتضا ان درجة الغليان للسائل هى درجة الحرارة التى يتساوى عندها الضغط البخارى للسائل مع الضغط الجوى

 . لذلك نجد نقطة غليان السائل الغير نقي أعلي من نقطة غليان السائل النقي

قيمة الضغط البخداري للسدائل الدذي يحتدوي شدوائب عندد ومن هذا المنحني نجد أن قيمة الضغط البخاري للسائل النقي تكون اعلي من 

 نفس درجة الحرارة أي أن درجة غليان السائل النقي أقل من درجة غليان السائل الغير نقي .
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جهداز تسدخين ويتصدل بثرمدومتر فيدتم رفدع درجدة الحدرارة   يحتوي علي سائل المراد تنقيتده مثبدت علديويتكون هذا الجهاز من دورق 

حتي غليان السائل )باعتبار أن الشائب مادة صلبة ( فيتبخر السائل ويتم اسدتقبال البخدار النداتن مدن خدالل مكثدف واسدتقباله فدي دورق 

 اخر يسمي الدورق المستقبل .

منهدا مدرة أخدري عدن طريده وضدعها فدي خزاندات ميداه كمخدزون  ومن اسدتخدامات التقطيدر البسديط هدو تحليدة ميداة البحدر واالسدتفادة

 الي دولة. من المياه استراتيجي

 : ( Fractional Distillation )  التقطير التجزيئي

كشوائب أي أنه يستخدم لتنقية او فصل  ئل ما يحتوي علي سوائل أخري ممتزجه معهأنواع التقطير في تنقية سا النوع منيستخدم هذا 

 دة سوائل تختلف درجة الغليان لكل منها ويكون هذا االختالف واضحا ) اي أن الفرق في درجات الغليان بينها كبيرا ( .خليط من ع

 الفكرة األساسية في التقطير التجزيئي :

يدان وهي االختالف الواضا في درجات الحدرارة بدين مكوندات السدائل المدراد تنقيتده بحيدث يدتم تسدخين المخلدوط عندد درجدة حدرارة غل

السائل األقل فيحدث له عملية تبخير ويتم تكثيفه مدرة أخدري فدي دورق مسدتقبل وتدرك السدائل االخدر االعلدي فدي درجدة حدرارة غليانده 

 .  ىوبهذا تم تنقية مخلوط من سائلين الفرق في درجة غليان مكوناتهما عال

 جهاز التقطير البسيط
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يتم تخسين الخليط عندد درجدة الغليدان االقدل  ى غليانها عالأكثر من سائلين الفرق في درجات حرارة من يتكون  هناك خليط أما اذا كان

ة قلديال يتم رفع درجدة الحدرار فيتبخر السائل ذات درجة الغليان االقل أوال ويتم تكثيفه مرة أخري في دورق ) قارورة ( مستقبل وبعدها

فيقارورة أخري وهكذا الي ان يتم فصل كدل سدائل علدي ويتم تكثيفه واستقباله فيتم تبخير السائل الثاني ذات درجة الغليان االعلي قليال 

 حدة من مخلوط السوائل االساسي ) المراد تنقيته ( .

أما اذا كان هناك سوائل االختالف في درجة غليانها اقل ) أو متقدارب الدي حدد مدا ( فيفضدل فدي هدذه الحاليدة اسدتخدام مدا يعدرف باسدم 

 اعمدة التقطير التجزيئية .

تجزيئي :  وهي عبارة عن أسطوانة طويلة تتصل بالدورق المحتوي علي السائل المراد فصدله ) الغاليدة ( وتثبدت مدن أعمدة التقطير ال

أعلي براس التقطير وبها ثرمومتر لقياس درجدة الحدرارة  ن نجدد أن بعدض االعمددة تحتدوي علدي أنابيدب زجاجيدة تحتدوي علدي كدرات 

 .سائل االعلي في درجة الغليانود مما يعمل علي زيادة عملية تكاثف الزجاجية تزيد من مساحة السطا البارد داخل العم

 ( 0C 100 (  وماء ) درجة غليانه  0C 78يتكون من ايثانول )درجة غليانه ينمخلوط من سائلعلي سيبل المثال: 

مدارة داخدل عمدود التجزئدة فمدن ال تصداعد وتبخيدر جزئيدات االيثدانول يتم تبخير االيثانول اوال. اثناء 0C78عند رفع درجة الحرارة عند 

الممكن تصاعد كمية ضئيلة جدا من جزيئات الماء فكلما ارتفع البخار الخدار  مدن الغاليدة فانده يمدر داخدل العمدود وباالبتعداد عنمصددر 

النابيدب الزجاجيدة (  بالتكداثف علدي اخر وهو االعلدي فدي درجدة الحدرارة )المداءالتسخين ) الغالية ( تقل درجة الحرارة فيبدا السائل اال

الموجودة داخل عمود التجزئة فيرجع مرة أخري الي الغالية ونجدد أن السدائل االقدل فدي درجدة الغليدان  ) االيثدانول (أخدذ كميدة حدرارة 

 كافية لكي تمرره داخل العمود الي أن يلقي المكثف ويستقبل في دورق أخر. 

 

 

 -التجزيئي :استخدامات التقطير 

  يسددتخدم فددي تنقيددة الددنفط : حيددث يتكددون الددنفط الخددام مددن خلدديط مددن مكونددات مختلفددة واالسدداس فيهددا عنصددري الكربددون

والهيدروجين يطله عليها اسم المواد الهيدروكربونية ن ويتم فصلها عن بعضها البعض مدن خدالل عمليدة التقطيدر التجزيئدي 

 ركبات السائلة من الجازولين والكيروسن وزيوت التشحيم وغيرها .عن طريه االختالف في درجة غليان هذه الم

 

ز التقطير التجزيئيجها  
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 . ويستخدم ايضا في تنقية الغاز الطبيعي 

 

 ( Distillation under low pressure) التقطير تحت ضغط منخفض

 

تحدت الضدغط تقطيرهدا في تنقيدة السدوائل التدي لهدا درجدات غليدان عاليدة جددا بحيدث ال يمكدن وهو عبارة عن تقنية تستخدم 

 .الجوي المعتاد

عندما يكون هناك مخلوط من سوائل لها درجدات غليدان عاليدة ونريدد تقطيدره فاعتمدادا  علدي المبددا العدام لتنقيدة السدوائل ) 

التقطير ( وهو رفع درجة الحرارة ثم التبخير فيليه التكثيف مرة أخري فهذا ال يصلا للسدوائل التدي لهدا درجدة غليدان عاليدة 

وث تكسير حراري لها يؤدي الي تغير في الخواص الكيميائية أو الفيزيائية لها أو أكسدة جزء منها واعدادة ترتيدب تجنبا لحد

 .النوع من السوائل تحت ضغط منخفض الذرات بها ن لذلك تتم عملية التقطير لهذا

  -الفكرة االساسية : 

ري لهدذا السدائل مدع الضدغط يتساوي عندها الضغط البخاهي عبارة عن درجة الحرارة التي  كما عرفنا أن نقطة غليان سائل

 .الجوي )الخارجي(

فعليه اذا قللنا من الضغط الخارجي الواقع علي السائل فان نقطة غليانه تقل فبالتالي يغلي ويتبخر عند نقطدة غليدان أقدل مدن 

 .وث أي تكسير حراري له أو ما شابهنقطة الغليان العالية لها وبذلك تجنبنا حد

 .ضخة ) مضخة زيت ( أو شفاطة مائيةننا الذكر بأنه يتم تقليل الضغط عن طريه استخدام موبمك

 -:جهاز التقطير تحت ضغط منخفض 

يتكون هذا الجهازمن قارورة زجاجيدة بهدا السدائل المدراد تنقيتده تتصدل بوصدلة زجاجيدة تسدمي وصدلة كليدزن والتدي توصدل 

ورق المستقبل ن ويقفل فرع راس كليزن المتصل بالمكثف بثرمومتر لقياس بمكثف يتصل في نهايته بقارورة أخري تسمي الد

بيحث يصبا مثل االنبوبة الشعرية  درجة الحرارة واما الفرع االخر لكليزن فيقفل بواسطة انبوبة زجاجية يسحب أحد طرفيها

ليان السائل أثنداء عمليدة التسدخين ويجب أن يكون الطرف الرفيع لالنبوبة الشعرية مغمورا في السائل وفائدتها التحكم في غ

 وضبطه تحت ضغط منخفض . 
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 زالدهيد / درجة الغلياننالب 0Cالماء / درجة الغليان الضغط ) مم زئبه (

0C 

760 100 179 

100 51 112 

40 34 90 

20 22 75 

 

 

 الجهاز المستخدم في عملية التقطير تحت ضغط منخفض

 ( DistillationSteam)التقطير البخاري

نجد أيضا هذا النوع من أنواع التقطير يستخدم في تنقية السوائل التي لها درجات غليان عالية والتي عند رفدع درجدة حرارتهدا لدرجدة 

 غليانها فانه من الممكن حدوث تغيرات كيميائية وتركيبية لها بسبب حدوث تكسير حراري بقعل رفع درجة حرارتها .

 الفكرة االساسية : 

ند درجة غليان اقل فانه يتم خلط السائل عفي هذا النوع نجد أنه يتم تقليل الضغط الكلي للمخلوط المراد تنقيته من السوائل وعليه يغلي 

بالماء ومن المعروف أن الضغط البخاري للماء وعليه فتكون نقطة غليان المخلوط الكلي هي عبارة عن درجة الحدرارة التدي يتسداوي 

وي ) الخارجي ( مع مجموع ضغط بخار الماء النقي و ضغط بخار المركب العضوي وحيث أن ضغط بخار الماء يكدون فيها الضغط الج

عليه نتوقع أن المخلوط الكلي ) الماء مع المركب العضوي ( سيغلي عنددرجة غليدان أقدل أكبر من ضغط بخار المركب العضوي فعادة 

ط البخاري أعلي الي حد ما من ضغط بخار المركب العضوي فقط وعليده فتقدل درجدة النه بخلط الماء مع المركب العضوي اصبا الضغ

 . غليان المخلوط عن درجة غليان المركب العضوي فقط ويتم فصله وتنقيته
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 م هذه التقنية :ادب توافرها في المركب العضوي الذي ينقي باستخالشروط التي يج

  أال يمتز  بالماء 

 عند نقطة غليان الماء . طويلة ه لفترةأال يتحلل حراريا عند تسخين 

  0به عند جم زئ 5أن يكون له ضغط بخاري ال يقل عنC 100 

 -:مستخدم في عملية التقطير البخاريلالجهاز ا

ليدزن بهدا ثرمدومتر ومكثدف يثبدت فدي ك لها عنقان حدهما يتصل بقمع فصدل بده مداء وفدي العنده الثداني يوضدع راس من غالية  يتكون

 يتصل طرفه بدورق مستقبل .نهايته بمكثف 

 . عند اجراء عملية التقطير البخاري يجب عدم ملء الغالية أكثر من منتصفها 

 . وان يكون معدل اضافة الماء من قمع الفصل مساويا لمعدل القطارة الخارجة من المكثف 

حيث أنهاال تحتا  لغير الماء ومصدر للحرارة  يستخدم عادة التقطير البخاري في تنقية الزيوت النباتية الطبيعية من مصادرها المختلفة

. 

 

 جهاز التقطير البخاري 


