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 تقنيات االستخالص: 

 هناك طريقتين مهمتين تستخدمان في عملية االستخالص:   

 الطريقة البسيطة )طريقة الدفعات البسيطة(: -1

صلها يكون استخدام هذه الطريقة مناسب عندما تختلف نسبة توزيع المكونات المطلوب ف   

ي لحاوكبيرا. وتجري هذه العملية عادة باستخدام قمع فصل االعتيادي حيث يوضع المحلول ا

عين جم محعلى المكونات المذابة )عادة محلول مائي( في داخل هذا القمعبحجم معين, ثم يضاف 

 قيقةوي. ثم يرج القمع بشكل جيد لغرض مزج الطورين ويستمر الرج لمدة دمن المذيب العض

لغرض  اكنااو دقيقتين ألتاحة الفرصة لحصول تماس جيد بين دقائق كل منهما. ثم يترك القمع س

 التركيد, حيث ينفصل الطوران عن بعضهما البعض بعد فترة زمنية.

ليات ن بعضهما البعض تجري احيانا عموعند االنتهاء من هذه العملية وفصل الطورين ع   

 اخرى, ربما تكون مفيدة واحيانا ضرورية منها:

 الغسل العكسي: -أ

تم وت وتستخدم الزاحة المكونات المشوشه التي استخلصت مع المكون المذاب المطلوب,   

ركيز حوي تخاليه من الشوائب ت بعد فصلها مع طبقه مائيه صغيرهالعمليه برج الطبقه العضويه 

ي هوبسبب ان نسبة الشوائب  ,بهذه الطريقهالكاشف الذي استخدم اصال للفصل  مناسب من

 صورهستنتقل ب ان ذوبانيتها اكبر في الطور المائي ( فانها أيواطئه في الطور العضوي )

ي فالمطلوب بينما يبقى الجزء االعضم من المذاب  عكسيه من الطور العضوي الى المائي,

 الطبقه العضويه وبشكل اكثر نقاوه من السابق.

 

 

 

 االسترداد: -ب
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طاير الت ازاحة المذاب المستخلص من الطبقة العضوية, فاذا كان المذيب العضوي شديد وهي   

ع مفان اسهل طريقة للحصول على المذاب هي تبخير المذيب العضوي باستخدام حمام مائي 

 من المذاب بسبب عملية التبخر. االنتباه الى عدم فقدان جزء

لتي ية ااما في طرق التحليل اللوني التجري عملية االسترداد وانما تؤخذ الطبقة العضو   

فة اكتسبت لونا معين وتقاس شدة امتصاص هذا اللون بواسطة جهاز سبكتروفوتوميتر لمعر

 تركيز الفلز المطلوب.

الفلز  او تغير تكافؤ pHوهناك طرق اخرى لالسترداد منها تغيير حامضية الطور العضوي    

 ضوي.عن طريق اكسدته او اختزاله وبالتالي تؤدي الى انتقال عكسي للمذاب من الطور الع

 استكمال التحليل: -ج

معقدات  كوينحيث ان كثير من الفلزات التي يمكن استخالصها بهذه الطريقة لها القدرة على ت   

 ملونة مع بعض الكواشف العضوية وبالتالي تقدير الفلزات بالطريقة اللونية. 

 حليلكما يمكن استخدام المذيب بما يحتويه من المذاب المستخلص مباشرة في عمليات ت   

 باستخدام اجهزة اللهب او اجهزة االمتصاص الذري. اخرى, كما هو الحال

 طرائق االستخالص المستمر: -2

ما في بعض عمليات االستخالص تدعو الحاجة الى اعادة االستخالص عشرات المرات ورب   

 للجؤ الىلى امئات المرات للحصول على المكون بنسبة عالية وبنقاوة عالية وبذلك يلجأ المحلل ا

 الص المستمر لغرض تحقيق هذا الهدف.استخدام طرق االستخ

 وتوجد طريقتان لذلك االستخالص:

 طريقة االستخالص المستمر البسيطة: -أ

 اسهلتستخدم بصورة عامة لغرض استخالص المواد التي لها نسبة توزيع واطئة. وابسط و   

 لتحقيق هذا االستخالص لمرات عديدة هو الجهاز التالي:طريقة 
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الذي يمكن تسخينه بواسطة مصباح او حمام مائي.  Eحيث يوضع المذيب العضوي في الدورق 

الذي يوضع فيه المحلول المائي ويجهز  Rيتصل هذا الدورق بطريقة مناسبة باناء االستخالص 

 هذا األناء بمكثف.

 :وتجري كالتاليويستخدم الجهاز )أ( عندما يكون الطور العضوي هو الطور الخفيف    

عن طريق و R( فيتبخر ويدخل الى اناء الفصل Eيسخن الطور العضوي في الدورق )   

يف لخفو الطور االمكثف, حيث يتكثف وينزل على شكل سائل الى قعر االناء. ولكون المذيب ه

ائدا لطور المائي بعد امتزاجه معه. ويخرج عن طريق انبوب التوصيل ع فسيصعد الى اعلى 

 ذا.كحامال معه جزءا من المادة المذابة وتستمر العملية ه Eمره اخرى الى الدورق 

اما اذا كان المذيب العضوي هو الطور الثقيل فيسمح له بالنزول من المكثف على سطح    

القعر مشكال الطبقة السفلى والطور المائي يصبح الطور المائي, حيث يختلط به وينزل الى 
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حامال معه جزء" من  Eوعن طريق األنبوب الموصل في القعر يعود الى الدورق طبقة عليا. 

   المادة المذابة وهكذا تستمر العملية.

 طريقة التوزيع المتعدد: -ب

ن ماذا كانت نسبة توزيع المكونات المراد فصلها عن بعضها البعض متقارب, فيصبح     

يع ت التوزعامالالمتعذر استخدام اية تقنية من التقنيات السابقة في االستخالص )يعني اذا كانت م

 لمذيببمذاب واحد والمكونين متقاربين( حيث يؤدي الى فصل جزئي مع اغناء المذيب االول 

ة المذاب اآلخر. واذا كان من الضروري الحصول على فصل جيد وكاف فيجب اعادالثاني ب

ة طريقب العملية عدة مرات. وتستخدم عادتا لهذا الغرض طريقة التوزيع المتعدد او ماتسمى 

, ومن حيث المبدأ فالطريقة تخضع لنفس  Fractionnation Procedureالتجزئه ايضا 

 فائتها العالية عن طريقين:, ولكنها تكتسب كقوانين التوزيع

رين هو الطو هو ان التوزيع بين الطورين او بتعبير ادق عدد مرات التوزيع بين الطريق االول

 عدد كبير جدا.

 ل مرةكهو استخدام اجهزة مصممة بحيث ان التوزيع بين الطورين يجري في  الطريق الثاني

بهذا ي. ومذيب العضوي والطور المائمع دفعات طازجة )جديدة غير الدفعة السابقة لها( من ال

  تختلف عن الطريقة )أ( حيث كانت الدفعة الطازجة هي لطور واحد.

ريقة الط والطريقة األكثر شيوعا والمستخدمة لغرض التوزيعات المتعددة بين الطورين, هي   

س عند حصول التما الخرالتي تعتمد جريان احد الطورين بصورة معاكسة لجريان الطور ا

 .  Counter Current بينهما. وتسمى هذه الطريقة بطريقة التيار المتعاكس

خطوة  200يمكن بواسطته اجراء اكثر من جهاز خاص  Lyman Graigلقد طور العالم    

ة متصل نصف اوتوماتي. يتالف الجهاز من اوعية الفصلبشكل  مستقلة او نقلة بصورة تلقائية

 وعاءان مخرج الوعاء الواحد ينساب في مدخل الوعاء الثاني. ويتضمن ال بطريقة ما بحيث

 . التالي الواحد غرفتين متصلتين مع بعضهما كما في الشكل
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كما مبين في  aفي البدء تمال كل خلية بالطور الثقيل )الماء مثال( الى حد معين الى المستوى  

, ولو Cاذا كان الجهاز متخذا الوضعية  d, اما الطور الخفيف فيوجد في الذراع  Cالشكل 

لطور ا, فان Aباتجاه معاكس لعقرب الساعة, لتاخذ الوضعية  Cاديريت الخاليا في الوضعية 

 .eمن الفتحة الخفيف سيدخل الى الخلية الثانية 

ر سيحصل امتزاج بين الطورين. ويستم Bو  Aوعند حركة الخاليا باتجاه الوضعيتين    

ل يحصالالتحريك او الدحرجة لفترة كافية للوصول الى حالة االتزان. كما يجب مالحظة انه 

 انتقال وانما خلط للطورين مع بعضهما فقط لغرض توزع المذاب بين الطورين.

احة رض ات, لغ Dوبعد حصول االتزان تتوقف الدحرجة عندما يكون االنبوب في الوضعية    

ن يث احالفرصة النفصال الطبقتين عن بعضها البعض بسبب التركيد. ومن ثم يحصل االنتقال, 

 .A ومن ثم العودة الى الوضعية Cاالنتقال يتم اوال عند اعادة االنبوب الى الوضعية 
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 .يدخل االنموذج مذابا في الطور الخفيف 

 الية فالمركب ذي قيم تتضمن العملية انتقال الطور المتحرك الى الغرفة التdK  عالية

هجرته  عةاقل تكون سر dKستكون هجرته اسرع الى الغرفة التالية اما الذي تكون قيمة 

ركب بينما نجد الم 123الى  112اقل لذا مثال سنجد المركب االول في االوعية من 

 .117الى  80الثاني في االوعية من 

 ابيب سوف نحصل على فصل افضل الشكل التالي يوضح انه كلما تقدمنا في االن

 للمكونين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نفرض ان حجم الطور العضوي والمائي متساويين وقيمةKd  تساوي واحد وان وزن

قم التوزيع والى حد االنبوب رملغم. لذا فان  1000المذاب المراد استخالصه هو 

 موضح في الشكل التالي:4
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المعادلة التالية  من االنتقاالت من nبعد  r(في االنبوبة  n,rf) المذاب والمتبقي كميةويمكن ايجاد 

 (:وبفرض ان حجوم الطوران متساويان)

𝑓𝑛,𝑟 =  
𝑛!

𝑟! (𝑛 − 𝑟)!
 . 𝑥𝑟 . 𝑦𝑛−𝑟   

 هو جزء المذاب )كسر( الموجود في الطور العضوي. x  حيث

 هو جزء المذاب )كسر( الموجود في الطور المائي. y  حيث

 ان: أي

X + y =1 
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 فانوكذلك 

𝑥 =
𝐷𝑉1

𝐷𝑉1 + 𝑉2
 

 Dوهو حجم الطور المائي )الثقيل(.  2Vحيث  هو حجم الطور العضوي )الخفيف(. و 1Vحيث 

 نسبة التوزيع.

 وايضل فان:

𝑦 =
𝑉2

𝐷𝑉1 + 𝑉2
 

 

 ان حجوم االطواربعد خمس نقالت مفترضا  3مثال/ احسب كسر المذاب في االنبوب رقم 

 متساوية؟

 yو Xاوال نجد قيمة الحل/ 

𝑥 =
𝐷𝑉1

𝐷𝑉1 + 𝑉2
 

𝑥 =
4

4 + 1
= 0.8 

𝑦 =
1

1 + 4
= 0.2 

 

   

𝑓𝑛,𝑟 =  
𝑛!

𝑟! (𝑛 − 𝑟)!
 . 𝑥𝑟 . 𝑦𝑛−𝑟   

𝑓𝑛,𝑟 =  
5 × 4 × 3 × 2 × 1

(3 × 2 × 1)(2 × 1)
 . 0.83. 0.22 = 0.205  
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عد لجهاز كريك ب n=4,3,2,1,0المتبقية في االنابيب  Bو Aاحسب اجزاء المواد  س واجب/

 aq=Vorg.V.. على فرض ان  BD=3و  AD=0.2اربعة انتقاالت اذا كانت 

 صلب(: –استخالص )سائل 

 ان عملية فصل مكون من االنموذج الصلب باستخدام مذيب مناسب )على االغلب مذيب   

ات يذيب احد المكون Selective Desolutionعملية اذابة انتقائية   عضوي( هي في الواقع

 –خالص السائلي )سائل دون المكونات االخرى لالنموذج. ويمكن ان تدرج ضمن االست

 صلب(. 

والعملية هذه تكون عادتا بطيئة وتتطلب اعادة االستخالص لمرات عديدة. والفصل بهذه  

الطرائق يكون على االغلب غير كمي بسبب االرتباط القوي للمكون الذائب بمحتويات االنموذج 

    االخرى. واالجهزة المبينة في ادناه تستخدم لهذا الغرض.

 


