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 استخراج و فصل األنواع الكيميائية و الكشف عنها:  2الدرس 

 مــلـــخــص الـــــــــدرس

 أنيس منصور “           أحلى ما يف املرأة حديثها، و أعظم ما يف الرجل أذن تعرف كيف تلتقط هذا احلديث و متيزه”

 

استخراج الزيت مـن    ) تقنية العصر :  تتعدد تقنيات اإلستخراج جند منها .  اإلستخراج عملية يتم من خالهلا استخالص نوع أو أنواع كيميائية طبيعية من مادة ذات أصل نباتي أو حيواني

 ,,,، تقنية التقطري املائي، تقنية اإلستخراج بواسطة مذيب،(مثال نضع النباتات يف املاء الساخن فتمر عناصرها األساسية يف املاء)، تقنية النقع (الزيتون
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 تقنيات استخراج األنواع الكيميائية

 تـــعـريــف

 اإلستخراج باستعمال مذيب 2

  

    

 اإلستخراج بالتقطري املائي 2

تعتمد تقنية التقطري املائي على غلي خليط غري متجانس مكون من املـاء و مـادة طـبـيـعـيـة نـبـاتـيـة نـتـو  عـلـى األنـواع                                 

الكيميائية املراد استخراجها، و بـواسـطـة جـهـا         

تربيد يتم تكثيف البخار املتصاعد للحصول عـلـى   

 .القطارة

 

 تعتمد هذه التقنية على إذابة النوع الكيميائي املراد استخالصه يف املذيب 

 (.اإلمتزاج والكثافة و  الذوبانية)املالئم 

اإلثانول، امليثانول، اهليكسان: غالبا ما تستعمل املذيبات العضوية مثل... 

 قاباليتم اختيار املذيب حبيث يكون النوع الكيميائي املراد استخراجه 

 نستعمل املاء كمذيب إلستخراج الكافيني: مثال)للذوبان فيه بشكل جيد  

 إلستخالص الزيوت العطرية من النباتات نستعمل السيكلوهكسان/من القهوة 

 /...(.كمذيب 

 أن تكون كثافة املذيب و املذيب و املاء غري قابالن لإلمتزاج جيب أن يكون 

 .و املذاب متقاربتان

الـطـور   ويسـمـى       يظهر بعد الرج والتصفيق طـوران كـكـن عـزهلـمـا ، أحـدهـمـا اـتـو  عـلـى املـذيـب                                  ، حيثأنبوب التصفيق سائل يف املخترب يستعمل -إلجنا  االستخراج سائل

 .أقل من الطور اآلخر هو الذ  يطفو هتالطور الذ  تكون كثاف .الطور املائي،و اآلخر يسمى العضو 

 تسخينه للتخلص من اجلسم املذيب لذا يتم عادة استعمال مذيبات عضوية متطـايـرة لـكـونـهـا سـهـلـة                بعد احلصول على حملول مكون من املذيب و النوع الكيميائي املذاب، يتم

 .التبخر
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 .يتميز كل نوع كيميائي مبقادير فيزيائية تسمى اخلواص الفيزيائية، و تعترب بطاقة تعريف له، إذ متكن من الكشف عنه و نديد امسه

 :من بعض اخلواص الفيزيائية جند. و للتحقق من هوية نوع كيميائي نلجأ اىل مقارنة خاصياته الفيزيائية مع اخلواص الفيزيائية ألنواع كيميائية معروفة

  و هي درجة احلرارة الال مة لتحويله من احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة نت الضغط اجلو : درجة حرارة اإلنصهار. 

 الكتلة القصوى اليت ككن إذابتها يف لرت واحد من املاء يف الظروف اإلعتيادية للضغط و درجة احلرارة، و يعرب عنها بالوحدة : الذوبانيةg/l. 

 تعرف كثافة جسم صلب أو سائل بالنسبة للماء بالعالقة: الكثافة: 

B 

التحليل الكروماتوغرايف منها التحليـل  هناك أنواع خمتلفة من .  التحليل الكروماتوغرايف تقنية فيزيائية متكن من فصل األنواع الكيميائية املكونة ملادة ما و الكشف عن طبيعتها

 .CCMالكروماتوغرايف على طبقة رقيقة 

 الدراسة التجريبية للتحليل الكروماتوغرايف : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 كـرومـاتـوغـراف    ” هذه املرحلة متكن من إظهار خمتلف البقع املوافقة لألنواع الكيميائية املكونة للخليط غري امللونة حبيث حنصل عـلـى       :  مرحلة الكشف الكروماتوغرايف “

 اإلظهار بواسطة حملول برمغنات البوتاسيوم: باستعمال التقنيات التالية 

 . اإلظهار بواسطة األشعة فوق البنفسجية/ أو خبار اليود  

نسمي النسبة اجلبهية  لنوع كيميائي املقدار : استغالل الكروماتوغرام 

 .يتميز كل نوع كيميائي بنسبة جبهية خاصة تتعلق بنوعية املذيب املستعمل

 حنسب قيم : طرق استغالل الكروماتوغرامRf  لكل األنواع الكيميائية اليت تظهر على الكروماتوغراف، ثم نقارنها 

 إذا افرتضنا وجود أنواع كيميائية يف منتوج ما، نضع قطرة من املنتوج و قطرات من . املوجودة يف جداول املعطيات Rfمع قيم 

 .األنواع اخلالصة على الصفيحة و نقارن األنواع اليت توجد على نفس اإلرتفاع

 تـقـنـيـات الـفـصـل و الكـشـف

 التحليل الكروماتوغرايف

 مــالحــظــات عــامــة 3

 

                طـور  :  كل من التقنيتني السابقتني متكن من احلصول على خليط غري مـتـجـانـس مـكـون مـن طـوريـن

 .عملية التصفيقلفصلهما نستعمل . عضو  و طور مميه

  حملول مشـبـع   جلعل املركبات العضوية أقل ذوبانية يف الطور املميه يضاف يف بعض األحيان إىل القطارة

 .إعادة نرير الطور العضو : تسمى هذه العملية. من كلورور الصوديوم

  نـقـوم   .  لتجفيفه مـن املـاء    للطور العضو  كربيتات املنغنيزيوم الالمائي  أوكاربونات الكالسيوم تضاف

 .للحصول على الطور العضو  الرتشيحبعملية 
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