
 

 «تقطیر جزء به جزء»
                                     

اد اجشای عاسًذُ یک هحلَل ٍجَد دارد ّای هختلفی بزای جذاعاسی هَّ رٍػ

 ،در رٍػ تقطیز .باؽذ هی یٌذ تقطیزآفز ،ّا ایي رٍػتزیي  هتذاٍلکِ یکی اس 

گیزد.  ّا اًجام هی جذاکزدى اجشاء یک هخلَط، اس رٍی اختالف ًقطِ جَػ آى

ؽاهل تَلیذ بخار اس طزیق  :لگیزد. رٍػ اٍّ تقطیز در ػول بِ دٍ رٍػ اًجام هی

 جَؽاًذى یک هخلَط هایغ ، عپظ هیؼاى بخار ، بذٍى ایٌکِ ّیچ هایؼی هجذداً

خار هایغ ؽذُ بِ دعتگاُ قغوتی اس ب :بِ هحفظِ تقطیز باسگزدد. در رٍػ دٍم

در هجاٍرت بخاری کِ بِ  بزگؾتی هایغگزدد ٍ بِ صَرتی کِ ایي  تقطیز باس هی

  .گیزد قزار هی، رٍد هی کٌٌذُ( هیؼاى)دطزف هبزّ

جَػ آى ّا خیلی بِ ی  ی کِ ًقطِبزای جذاکزدى هَادّ : تقطیر جزء به جزء

اس تقطیز جشء بِ جشء اعتفادُ هی کٌٌذ. اختالف ایي رٍػ با ،  ّن ًشدیک باؽذ

          تقطیز عادُ آى اعت کِ در ایي حالت اس یک عتَى تقطیز جشء بِ جشء اعتفادُ 

در توام آى ّا  دی دارًذ ٍلیعتَى ّای تقطیز جشء بِ جشء اًَاع هتؼذّ. هی ؽَد

ی هؾاّذُ هی ؽَد. ایي عتَى ّا هغیز ػوَدی را بِ ٍجَد هی چٌذ خصلت کلّ

ایي هغیز بِ  .د اس آى بگذرددر اًتقال اس ظزف تقطیز بِ هبزّ ،آٍرًذ کِ بایذ بخار

 .تز اعت طَالًی ،هقذار قابل هالحظِ ای اس هغیز دعتگاُ تقطیز عادُ

تقطیز جشء بِ جشء در عتَى تقطیز عیٌی دار ٍ یا پز ؽذُ اًجام در ٍاقغ  

گیزد، بِ ایي تزتیب کِ بخارات حاصل ؽذُ، اس پاییي بِ طزف باالی عتَى  هی

بخارات قبلی کِ در طَل عتَى  هیؼاىکٌذ ٍ با فاس هایؼی کِ اس  حزکت هی

باؽذ ٍ بِ ایي صَرت  تَلیذ ؽذُ اًذ ٍ بِ طزف پاییي جزیاى دارًذ، در تواط هی

اس عیٌی درجِ حزارت ّز عیٌی  .ؽَد تواط کاهل بیي فاس گاس ٍ هایغ بزقزار هی

گزدد.  ن هی، کَى تقطیز، دها اس پاییي بِ باالپاییٌی خَد کوتز اعت، ٍ در عت
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رٍی  بزّا، هغاٍی درجِ حزارت عیٌی باؽذ،  هیؼاى آىی بخارّایی کِ ًقطِ 

گزدد ٍ بِ رٍی عیٌی  ؽَد ٍ رٍی آى جوغ هی آى عیٌی بِ هایغ تبذیل هی

ک اعت، اس بػول فاس بخار ، کِ غٌی اس جشء ع ریشد. در ًتیجِ ایي پاییٌی هی

اس پاییي ، هی باؽذجشء عٌگیي ؽَد ٍ فاس هایغ کِ غٌی اس  باالی عتَى خارج هی

گزدد. بخارّای خارج ؽذُ اس قغوت باالی عتَى در کٌذاًغَرّا  جوغ آٍری هی

 .گزدد جوغ آٍری هی ،بِ هایغ تبذیل ؽذُ، بِ ػٌَاى هحصَل( ّا )هیؼاى کٌٌذُ

جْت کٌتزل دهای عتَى تقطیز ، هقذاری اس ایي هایغ جوغ آٍری ؽذُ هؼوَالً

یؾتز هَارد در تقطیز اهزٍسُ در بگزدد.  بِ ػٌَاى هایغ بزگؾتی بِ داخل آى بزهی

جشء بِ جشء اس خالء اعتفادُ هی ؽَد تا ّن اًزصی ٍ دهای السم بزای جَػ را 

       .                        کن تز کٌذ ٍ ّن هَلکَل تجشیِ ًؾَد

 تقطیز جشء بِ جشءار، اغلب اس دعتگاُ در آسهایؾگاُ بزای جذاعاسی هایؼات فزّ

ػوَدی حاٍی ی  ؽاهل یک اعتَاًِ ،ؽَد. یک عتَى تقطیز یا جذاعاسی اعتفادُ هی

ّای ِ ای ٍ یا تکّ ّای ؽیؾِ ًشى، گلَلِ سًگ فَالدیّای  ، حلقِّا ای اس بؾقابک دعتِ

ای بَدُ ٍ تواط خَبی را بیي  گغتزدٍُ  عطح ٍیضُایي هَاد دارای  .باؽذ عزاهیک هی

َى چَى اس هٌبغ باالی عت عاسًذ. بخار در طَل ٍاحذ تقطیز هوکي هی -هایغ 

بٌابزایي در باالی عتَى درصذ . باؽذ عزدتز اس پاییي عتَى هی، گزهایؼ دٍرتز اعت

                                                                                      اعت.  تز بیؼ ،تزی دارد ای کِ دهای جَػ کنُ هادّ

در ایي رٍػ ابتذا هخلَط اعت.  هوای مایع، تقطیز هوایکی اس راُ ّای جذاعاسی 

بؼذ بِ ی ایجاد ؽَد. در هزحلِ  َّای هایغ ؽَد تا عزد هی ،َّا تا دهای هیؼاى

دهای  اطَّا بز اعی عاسًذُ  یاجشا ،دها ریجیٍ افشایؼ تذ بزج تقطیز ٍعیلِ یک

ّای هتذاٍل بزای تَلیذ  ؽَد. ایي رٍػ یکی اس رٍػ یکذیگز جذا هیاس  جَػ

                                                                                                    .ًیتزٍصى ٍ اکغیضى بِ صَرت اًبَُ اعت

بزج ُ اس هادّدر صٌؼت بزای تقطیز در هقیاط تجارتی ٍ جذاعاسی هخلَط چٌذ 

تزیي کاربزد ّای تقطیز ، تقطیز ًفت  اس هْنؽَد.  اعتفادُ هی، جشء بِ جشء تقطیز
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، بٌشیي ٍ ت ّا اس جولِ گاسٍئیل، ًفت عفیذخام ٍ بذعت آٍردى اًَاع هختلف عَخ

ات ػولیّ، ًفت خام ی  ّای هتؾکلِ بزای تفکیک بزػ عَخت ّای دیشلی هی باؽذ.

ّای هَرد ًیاس  آٍرًذ تا فزاٍردُ ٍ ؽیویایی چٌذی بز رٍی آى بِ ػول هی فیشیک

 جاهؼِ اهزٍسی را تَلیذ ًوایٌذ. 
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