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-:Extractionاالستخالص 
-:Liquid-Liquid Extractionسائل–استخالص سائل 

أوواحـد إذابةهي عملیة فصل مكونات سائل بمعاملته مع سائل مذیب له قابلیة على 
وهــي عملیــة تتــضمن انتــشار المــذاب خــالل . مــن المكونــات المطلوبــة فــي المــزیج الــسائلأكثــر

)  R(هــــو المــــستخلص األولج مــــن العملیــــة نــــاتجین وینــــت.مكــــون ثابــــت هــــو المــــذیب الــــسائل
Raffinateنیة بالمذیب غوالثاني هو الحالة ال)E (Extract.

-:عملیة االستخالصأهمیة
مـــن عملیـــة ًســـائل لفـــصل مكونـــات محلـــول بـــدال–ســـتخالص ســـائلتـــستخدم عملیـــة ا

-:التقطیر في الحاالت التالیة
أي مكونــات المحلــول ذات ) .Constant B. P(فــي حالــة المخــالیط االیزوتروبیــة.١

.درجات غلیان متقاربة ال یمكن فصلها بالتقطیر
للمحالیـل فـي درجـات ) Crackingالتهشم الحراري (في حالة حدوث التكسیر الحراري .٢

الحـــرارة العالیـــة، لـــذا تـــستخدم عملیـــة االســـتخالص كـــي تـــتم عملیـــة الفـــصل لمكونـــات 
.المحلول في درجات حرارة واطئة

ـــ.٣ ـــىة الحاجـــة فـــي حال ـــرة مـــن البخـــار بحیـــث تـــصبح عملیـــة التقطیـــر غیـــر إل كمیـــة كبی
.البخار في عملیة الفصلإلىاقتصادیة فتستخدم عملیة االستخالص التي ال تحتاج 

فـــصل المركبـــات االروماتیـــة مـــن الكیروســـین ،علـــى عملیـــة االســـتخالصاألمثلـــةومـــن .٤
الحــرارة واللزوجــة فــي دهــون ة لتحــسین خــواص لنفثینیــوفــصل البرافینــات مــن المركبــات ا

.یتیالتز

-:تعاریف
.هو المحلول المراد فصل مكوناته والمغذي للعملیة-:F (Feed(مادة التغذیة 
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لغــرض االســتخالص (F)مــادة التغذیــةإلــىالــسائل المــضاف هــو-:S (Solvent(المــذیب
كـون مـن مـادة والمتSingle Solventفـردب المنالمـذی: (S)ویكون هناك نوعان من المـذیب 

مـــن مـــادة أكثـــروهـــو المـــذیب المتكـــون مـــن ،Mixed Solventوالمـــذیب المخـــتلط ،واحـــدة
آنمـن مـادة واحـدة فـي أكثـراسـتخالص أوخواص معینة لزیـادة قابلیـة االسـتخالص إلعطاء

.واحد

ـــددة  وهـــي مجموعـــة المراحـــل المرتبـــة بـــشكل متعـــاكس -:Multi Stagesالمراحـــل المتع
ـــة متـــواأوالجریـــان  ـــان للـــسوائل مـــن مرحل لغـــرض الحـــصول علـــى حـــدود أخـــرىإلـــىزي الجری

-:دناهأالحظ المخططات المبینة . الفصل المطلوب

.رسم مبسط لعملیة استخالص بمرحلة واحدة

-:Solvent Recoveryاسترجاع المذیب 
لـذا .مـن المـذیبًوخالیـاًالمطلوب في عملیة االستخالص هو المذاب المـستخلص حـرا

اســتعماله ٕواعـادةویتطلـب هــذا فـصل المـذیب ،یجـب اخـذ كلفـة المـذیب الــسائل بنظـر االعتبـار
والتــي ) R(بــل حتــى مــن حالــة المــستخلص ) E(ثانیــة لــیس فقــط مــن الحالــة الغنیــة بالمــذیب
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المـذیب مـن النـواتج بواسـطة إزالـةوتـتم .سوف یتواجد فیها بحكم التماس بین السوائل المختلفـة
تكـــوین أو،عالیـــةأوویعتمـــد هـــذا علـــى درجـــة غلیـــان المـــذیب الـــسائل واطئـــة كانـــت ،التقطیـــر

،النسبیة وقابلیة التطایر للمـذیباإلذابةوكذلك یعتمد على . روبیة مع المذیبتالمخالیط االیزو
.)النزع(بعملیة التعریة اإلزالةتتم أو

-:Single Stage Extractionاالستخالص بمرحلة واحدة 
حیث یتم خلط المـزیج مـع المـذیب فـي وعـاء ،مستمرةأوتكون بشكل وجبات نآیمكن 

EوRمـــن الحـــالتین) S(المـــذیب إزالــةثـــم تـــتم ،)E(عـــن ) R(الخلــط ثـــم تفـــصل طبقــة 
الحـــظ ،اســـتعماله ثانیــةإلعــادةوعــاء الخلـــط إلـــىبنـــسبة عالیــة ) S(النــاتجتین لیرجـــع المــذیب 

-:دناهأالمخطط 

.تخالص عملیة المرحلة الواحدة مع إزالة المذیبمخطط اس
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-:Multi Stages Extractionاالستخالص متعدد المراحل 
بجریــــــان مــــــوازي أمــــــاتـــــتم عملیــــــة االســــــتخالص هــــــذه بعــــــدة مراحـــــل مــــــستمرة وتكــــــون 

)Co-Current(بجریان معاكس أو)Counter-Current.( دناهأالحظ المخططات:-

.متعدد المراحل متوازي الجریان) نظام تماس(استخالص 

.متعدد المراحل باتجاه واحداستخالص 

.متعدد المراحل متعاكس الجریاناستخالص 
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-:مواصفات المذیب المستخدم في عملیة االستخالص
المـــراد فـــصل األولـــيمـــن المـــزیج ) Solute(قابلیـــة المـــذیب علـــى اســـتخالص المكـــون المـــذاب .١

.مكوناته بشكل مفضل على باقي المكونات
.یذیب المادة المطلوب استخالصها فقطنأ.٢
.یمكن فصل المادة المذابة عنه بسهولة.٣
.ورخیص الثمن ویمكن الحصول علیه بسهولة،غیر سام وغیر متطایر.٤
.األجهزةتأكلال بسبب .٥
.واطئةتكون لزوجته ودرجة االنجماد والضغط البخاري لهآنیفضل .٦
للمكــون المــراد استخالصــه وبخالفــه فانــه Solvent Solubilityعالیــة إذابــةتكــون لــه درجــة .٧

).Solvent(یتطلب استعمال كمیة كبیرة من المذیب 
وخامـل اتجـاه المكونـات ) یتحلـل بـالحرارةأوال یتفكـك (ًیكـون المـذیب مـستقر كیمیاویـاآنیجب .٨

.داتفي الخلیط واتجاه مواد صنع المعاألخرى

-:ثیر درجة الحرارة والضغطأت
الـضغط علـى عملیـة تـأثیرأمـا،بـین مكونـات المحلـول مـع زیـادة درجـة الحـرارةاإلذابةتزداد 
.عند الضغوط العالیةإالههمالإبحیث یمكن ًجدافصغیر االستخالص 

-:مقارنة بین التقطیر واالستخالص
Extractionاالستخالص Distillationالتقطیر 

تعتمـــد عملیـــة الفـــصل علـــى االخـــتالف بالـــضغوط .١
.البخاریة ودرجات الغلیان

فـي ذوبانیـةتعتمد عملیة الفصل علـى االخـتالف بال. ١
.السائل المذیب الواحد

ـــــة بواســـــطة الحـــــرارة .٢ ـــــة البخاری ـــــى الحال نحـــــصل عل
والبخــــار والـــــسائل لــــنفس المكونـــــات وال یختلفـــــان 

.ًكیمیاویا

ین عــــــن بعــــــضهما نحــــــصل علــــــى نــــــاتجین مختلفــــــ. ٢
ـــدة وهـــي المـــذیب وال بإضـــافةًكیمیائیـــا حالـــة جدی

.حرارةإلىحتاج ن

تــــــتم عملیــــــة التقطیــــــر لفــــــصل مكونــــــات المحلــــــول .٣
.بمرحلة واحدة

تـــــتم عملیـــــة االســـــتخالص بمـــــرحلتین همـــــا مرحلـــــة .٣
R ،Eالمـــــذیب مـــــن إزالـــــةالفـــــصل ثـــــم مرحلـــــة 

.استعماله مرة ثانیةإلعادةواسترجاع المذیب 
.لزیادة كفاءة الفصلMixer) (یستخدم خالط . ٤.یستخدم خالط في عملیة التقطیرال. ٤
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