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 تقطیر و انواع روش های آن )مقاله مروری(

 

 نیانارفیت مجموعه مشاوران آزمای نفت ایکارشانس کنترل کی آرش یزدانیدکتر 

  

  

 

 : دهيچک

اجزا  عیاساات و اسااا  آن ور توز تقطیر یجداساااز یهاروش نیترو متداول نیتراز مهم یکی

شده انیو گاز ون عیدو فاز ما نیو شته  ست.گذا  گریکدیاز  میخواهیکه م یاکه دو ماده یزمان ا

دو ماده را از  نیا ریوه کمک تقط توانیواشاااند، م ریپذامتزاج گریکدیو در  عیما م،یجدا کن

داشااته واشااند.  یادیاختالف ز گریکدیدو ماده وا  نینقطه جوش ا دیجدا کرد، البته وا گریکدی

ساز یورا یکیزیف ندیفرا کی ریتقط سام وا دما یجدا ست. ورا یاج وردن  یپ یجوش متفاوت ا

و متراکم  دنیها هنگام جوشاااوه رفتار محلول ردیگیچگونه انجام م ریتقط ندیکه فرا نیوه ا

جوش وا  یمتفاوت از دو ماده را در دما یهاوا نساابت ییهاتوجه کرد. محلول توانیشاادن م

 رییو نمودار تغ یریگو فاز وخار اندازه عیفاز ما بی. ساااتس ترکندیآیدرم عادلوخار خود وه ت

ما کیهر  یدرصاااد مول فاز  خار را در دماها عیاز  فاز و رسااام کرد. در  توانیمختلف م یو 

ساز یورا شگاهیآزما ستگاه تقط عاتیما یجدا ستفاده م ریفرار، اغلب از د  .شودیجزء وه جزء ا

تقطیر وا مایع ورگشاااتی،  شاااامتق تقطیر تبخیر ناگهانی، در این مقاله انواع روش های تقطیر

 وررسی شده و وه تفضیت شرح داده شده است. تقطیر نووتی، تقطیر مداوم، تقطیر جز وه جز 

 

  ، جوشیدن، مایعات، امتزاج ناپذیر، فاز مایعتقطیر: واژگان کليدی
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 مقدمه -1

محلول وا  کیسازنده  یمواد اجزا یجداساز 1ریتقط

 یمواد اجزا یو تراکم اساات. روش جداساااز ریروش تبخ

 ندیها فرآروش نیاز ا یکیمحلول گوناگونند.  کیسازنده 

دارد و از جمله  یمختلف یهااسااات که خود روش ریتقط

 یاجزا ینفت و جداسااااز شیمهم آن در پاال یکاروردها

 یساااادهق اجزا ریعبارتند ازق تقط ریآن اسااات. انواع تقط

 توانیفعال را م ریماده حت شده غ کیاز  یسازنده محلول

 کار محلول را نیا یسااااده از هم جدا کرد. ورا ریوا تقط

شانیم شده جدا  ریتا حالل فرار، تبخ میجو و از ماده حت 

سرد کردن وخار، )م  یآورجمع عی(، حالل ماعانیشود. وا 

 یواق ریمانده تقط یو ماده حت شده وه صورت واق شودیم

شامت  یجزء وه جزءق اجرا ری. تقطماندیم سازنده محلول 

توان  یکند، م یم یرویپ دو جز فرار را که از قانون رائول

از هم جدا کرد. طبق قانون جزء وه جزء  ریتقط ندیوا فرآ

وا مجموع اجزا خار محلول وراور  خار  یرائول، فشاااار و و

سازنده آن است و سهم هر جزء، وراور وا حاصلضرب کسر 

آن جزء در فشاااار وخار آن در حالت خاس اسااات.  یمول

 یاجسام وا دما یجداساز یورا یکیزیف ندیفرا کی ریتقط

فاوت اسااات. ورا وه ا یپ یجوش مت  ندیکه فرا نیوردن 

ها هنگام وه رفتار محلول دیوا ردیگیچگونه انجام م ریتقط

وا  ییهاتوجه کرد. محلول دنو متراکم شااا دنیجوشااا

 یتا در دما میگذاریمتفاوت از دو ماده را م یهانسااابت

فاز  بی. ساااتس ترکندیجوش وا وخار خود وه تعادل درآ

درصاااد  رییو نمودار تغ میریگیو فاز وخار را اندازه م عیما

مختلف  یو فاز وخار را در دماها عیاز فاز ما کیهر  یمول

 یمنحن ینقطه ور رو ره y. مختصاااات میکنیرسااام م

درصدآن وا  بیاست که ترک یجوش محلول یدما انگرینما

 یورا شگاهی. در آزماشودینقطه داده م نیدرا xمختصات 

جزء وه  ریفرار، اغلب از دسااتگاه تقط عاتیما یجداساااز

                                                           
1 Distillation 

 یجداساااز ای ریسااتون تقط کی. شااودیسااتفاده مجزء ا

ستوانه عمود کیشامت  سته یحاو یا شقاو یاد  ها،کاز و

 ای یاشاااهیشااا یهانزن، گلولهزنگ یفوالد یهاحلقه ای

 ژهیسطح و یمواد دارا نیکه ا واشد؛یم کیسرام یهاتکه

وخار در  - عیما نیرا و یووده و تما  خوو یاگساااترده

 کیسااتون  ی. در واالسااازندیممکن م ریطول واحد تقط

پا حد تبخ کیآن  نییمبرد و در  نام  ریوا وه  نده  کن

 شیستون چون از منبع گرما یقرار دارد. واال  2وازجوشان

 بیو ترک واشاادیسااتون م نییدورتر اساات سااردتر از پا

ساااتون وا  یو وخار در حال تعادل در واال عیدرصاااد ما

ستون  نییو وخار در حال تعادل در پا عیدرصد ما بیترک

 یکه دما یاستون درصد ماده یدر واال نیوناورا واشد؛یم

در  ریتقط ی. در صنعت وراشتراستیدارد و یرجوش کمت

جارت ا یمق مخلوط چند ماده از ورج  یو جداسااااز یت

که در ریتقط چه  ند آن مان وه جزء  جایا جزء  ظه  ن مالح

 یهر طبقه از ورج از وشقاو. در شودیاستفاده م دیینمایم

مراحت گوناگون  یاسااات. وا اجرامانند وه کار رفته یحباو

وه فر ریتقط خام  فت  ند یهااوردهن  کیتفک یساااودم

مختلف  یجوش خود از ترازها یدما یو ور مبنا شود؛یم

 .شودیورج خارج م

 انواع روشهای تقطير -2

در این قسمت از مقاله وه وررسی روش های تقطیر 

ست میتردازیم، که وا توجه وه تنوع پژوهش  الزم وه ذکر ا

 های صاااورت گرفته و تنوع تقیسااام وندی های موجود

، تقساایم وندی صااورت گرفته در [4-1]روش های تقطیر

 این مقاله میتواند تغییر یاود.

  یناگهان ريتبخ ريتقط -2-1

که قبال  یاز مواد نفت ی، مخلوط رینوع تقط نیا در

اند، وطور مداوم کوره گرم شاااده ایو  یحرارت یدر مبدلها

ثاوت ،  طیو تحت شااارا شاااوندیوارد م ریوه ظرف تقط

2 Reboiler 
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. وخارات شوندیم ریتبخ یاز آنها وه صورت ناگهان یمقدار

ورج وعد از  نییدر پا ماندهیواق عیو ما عانیحاصله وعد از م

 یجمع آور ریساارد شاادن وه صااورت محصااوالت تقط

، خلوس محصااوالت چندان  رینوع تقط نی. در اشااوندیم

  [5]. ستین ادیز

شت عیبا ما ريتقط -2-2 همراه با  ري)تقط یبرگ

 (هيتصف

سمت ریروش تقط نیا در صله در  ی، ق از وخارات حا

وه صورت محصول خارج شده و  عانیورج ، وعد از م یواال

سمت ز  عیما نی. اشودیداخت ورج ورگردانده م وه یادیق

وا وخارات در  یورگشت عیموسوم است. ما یورگشت عیوه ما

تا انتقال ماده و  شااودیحال صااعود در تما  قرار داده م

در داخت  عاتی. از آنجا که ماردی، صااورت گتانتقال حرار

ستند، لذا در هر تما  مقدار شخود ه  یورج درنقطه جو

وه  تیتبد زین عیاز ما یو قسااامت عیوه ما تیاز وخار ، تبد

 [6]. شودیوخار م

اشااباع از  ی، وخارسااهاتما نیمجوعه ا یینها جهینت

اشااباع از مواد  یعیوا نقطه جوش کم و ما یدروکرونهایه

طه جوش ز ینفت ما ریدر تقط .واشااادیم ادیوا نق  عیوا 

ما یورگشااات خار و  ما  و فاده از ت  توانی، معیوا اسااات

 دیارا واا هر درجاه خلوس تول ازیامحصاااوالت مورد ن

و  یورگشااات عیما یکاف مقداروه  نکهیکرد،مشاااروط ور ا

تعداد  ای یورگشت عیما لهیدر ورج موجود واشد. ووس ینیس

خت ورج م یهاینیسااا جه خلوس را تغ میتوانیدا  رییدر

 یورگشت عیمقدار ما ادیاست که ازد حی. الزم وه توضمیده

شد. چون تمام ما زانیم شیواعث افزا  عیسوخت خواهد 

 [7].شود تیددوواره وه صورت وخار تب دیوا یورگشت

سعسوخت یوه علت گران امروزه  یورا شودیم ی، 

 ادیازد ی، وه جامحصاوالت شاتریودسات آوردن خلوس و

 ریتقط یدر ورجها یشااتریو یهاینیاز ساا یورگشاات عیما

شدن  ادیموجب ز یورگشت عیشدن ما ادیاستفاده شود. ز

 شیرا افزا هاینی، تعداد سااانیهم ی. وراشاااودیم یانرژ

درصاااد انتخاب 100را  یرگشاااتو عیاوتدا ما. در دهندیم

و وه صااورت  کنندیدرصااد را کم م نیکرده و وعد مرتبا ا

 میدسااتگاه تنظ بیترت نیتا وه ا کنندیمحصااول خارج م

  .شود

  یبرگشت عیما انواع -2-2-1

وا درجه  یورگشت عینوع ما نیسردق ا یورگشت عیما

ورگردانااده  ریورج تقط یواااال یکمتر از دمااا یحرارت

گرفته شاااده ، وراور وا مجموع  ی. مقدار گرماشاااودیم

 رسااااندنیورا ازیمخصاااوس مورد ن ینهان و گرما یگرما

 .ورج است یواال یوه دما عیما یدما

گرم وا درجه  یورگشااات عیما گرمق یورگشااات عیما

ورج مورد اسااتفاده  یخروج وخارات یوراور وا دما یحرارت

 .ردیگیقرار م

ما قیداخل یورگشااات عیما  مام  هایمجموع ت  یع

در  نییواال تا پا یهاینیداخت ورج را که ازسااا یورگشااات

ست، شت عیما حرکت ا شت عی. ماندیگو یداخل یورگ  یورگ

. واشااادینهان م یو گرم فقط قادر وه جذب گرما یداخل

خارات و  نیو ییاختالف دما فیچون اصاااوال طبق تعر و

 قیورگشاات دوران عیما در حال تما  وجودندارد. عاتیما

شت عینوع ما نیا  ی. ولکه فقطگرماشودینم ری، تبخیورگ

حاصت از دوران خود را  یمخصوس معادل وا اختالف دما

از ورج  ادیز یوا دما یورگشت عینمای. اکندیاز ورج خارج م

کمتر  یخارج شااده و وعد از ساارد شاادن وا درجه حرارت

در  یورگشااات عینوع مااا نی. معموال اگرددیوهبرج ورم

سمتها  عیو ما شودیورج وکارگرفته م یدرون ای یانیم یق

شت ، روش نی. اثر عمده اشودیهم خوانده م یجانب یورگ

 [8] .حجمبخارات موجود در ورج است تیتقل

 یبرگشت عیما نسبت -2-2-2

و محصااول  یوه داخل یورگشاات عیحجم ما نساابت

. از آنجا که ندیگو یورگشااات عیورج رانسااابت ما ییواال

 قیوه محاساابات دق ازین یداخل یورگشاات عیمحاساابه ما

 یواال یورگشت عی، عمال نسبت ماشگاههایلذا در پاال دارد،
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صول واال سبت ما را وه ییورج وه مح شت عیعنوان ن  یورگ

 .[9]ورندیوکار م

 ینوبت ريتقط -2-3

 یمتداول ووده، ول اریوساا میدر قد رهاینوع تقط نیا

سان یروین ازین علته امروزه و ، ادیز تیو ضرورت ظرف یان

جه قرار م نیا  ری. امروزه تقطردیگیروش کمتر مورد تو

 و یشاایمواد آرا و ورنگ ییدارو عی، صاارفا درصااناینووت

 نفت شیپاال عیو در صنا شودیکار ورده مه موارد مشاوه و

 نی. وناوراردیگیمورد اساااتفاده قرار م یموارد محدود در

قاوت توجه  یاز نظر اقتصااااد ینووت ری، تقطریدر موارد ز

 .واشدیم

 کم ا یدر مق ریتقط 

 شرا ادیز راتییضرورت تغ صوالت  طیدر  خوراک و مح

 ازیمورد ن

 استفاده نامنظم از دستگاه 

 یچند محصول کیتفک 

 مختلف یندهایوا فرآ یمتوال دیتول اتیعمل 

 مداوم ريتقط -2-4

صاد امروزه  اتیوودن مداوم در تمام عمل یوعلت اقت

مداوم  ری. در تقطشودیروش استفاده م نینفت ازا شیپاال

 نییتع ینوع خوراک مشاااخ  و ورشاااهااا کیاا یورا

. وعلت ثاوت شودیثاوت وکار گرفته م یاتیعمل طیشدهشرا

قا یاتیعمل طیوودن شااارا وه  ینووت ریواتقط ساااهیدر م

سان یرویمراقبت و ن ستفاده  اجیاحت یمترک یان ست. وا ا ا

 :شودیم دیتول ریمواد ز شگاههایمداومدر پاال ریاز تقط

 ، گازشااگاهیسااوخت پاال عنوانه و متان و اتان گاز

پان تان و پرو گازه و وو حدها عیما عنوان   یو خوراک وا

وعنوان خوراک  نیسنگ یموتور و نفتها نیونز ،یمیپتروش

 درجه وا نیونز هیته یورا یساااتیکاتال تیتبد یواحدها

جت  سااوخت د،یسااف نفت ،واالتر، حاللها تهیساایآرومات

 یگاااز، خوراک واحاادهااا نفاات ن،یسااابااک و سااانگ

                                                           
3 Fractional distillation 

نفت کوره و  ،یروغن سااااز یواحدها و نگیدروکراکیه

 .[10]انواع آسفالتها

 

  3جز به جز ريتقط-5-2

 یجداسااز یاسات وارا یجز وه جاز روشا ریتقط 

روش  نیااسااازنده آن. در ا یمخلااوط وااه اجاازا کیاا

 ریاوار اساا  نقطاه جوششاان تبخ بااتیترک ییایمیش

 .روند یواال م ریشده و در ستون تقط

 یباااتیترک شیجاادا یروش ساااده واارا یتئااور

 ییشااود کااه اخااتالف نقطااه جااوش واااال یاسااتفاده ماا

 50و  40دارنااد. اگاار دو ماااده در محلااول نقاااط جااوش 

ساااده  ریااداشااته واشااند وااا روش تقط و یدرجااه سلساا

مااورد از روش  نیااتااوان آن هااا را جادا نمااود. در ا ینما

 .شود یجز وه جز استفاده م ریتقط

کاه نقطاه جاوش  دیارا فار  کن B و A مااده دو

 یکمتار واشاد. در نقااط جوششاان، وخاار حااو A مااده

چاون نقطاه جاوش  A شاتریو) از هر دو مااده یمخلوط

گاردد و  یوه کندانساور رفتاه و خناک ما( دارد یکمتر

 نیااشااود. ا یوارد محفظااه جمااع کننااده قطاارات ماا

 یو مقاادار A ماااده یشااتریمقاادار و یقطاارات حاااو

 کیااز ظارف  B عیحاذف ماا یواشاد. وارا یما B مااده

مااده  تیاانجاام گرفتاه  و در نها ریاعمات تقط گریوار د

 .دیآ یوه دست م  A خال 

از   یجااز وااه جااز وااه صااورت مجموعااه ا ریااتقط

امااا وااه  ردیااگ یانجااام ماا یساااده و متااوال یهااا ریااتقط

کندانساااور و مخااازن جماااع  نیداشاااتن چناااد یجاااا

 کیاادر  یو چگااالش همگاا ریااکننااده قطاارات، تبخ

لولااه  یحاااو ریاا. سااتون تقطردیااگ یسااتون انجااام ماا

و  ریااسات کاه هماه مراحات تبخ یولند و ساطوح یها

جااز  ریاا. در تقطردیااگ یماا نجااامچگااالش در طااول آن ا



Page 5 of 8 
 

رود در هاار  یوااه جااز، وخااار در سااتون واااال و واااال ماا

جمااع شااده و مجاادد  ینیمرحلااه  کندانسااه هااا در ساا

رونااد و کندانسااه  یشااوند و واااز واااالتر ماا یماا ریااتبخ

 یو کناادانس تااا واااال ریااتبخ نیااشااود. ا یماا تیتشااک

واه  یکناد تاا وخاار خاال  تار یما دایاستون اداماه پ

عماات  ریااوااودن سااطح سااتون تقط شااتری. ودیاادساات آ

 [11].دهد یرا وهتر و آرام تر انجام م شیجدا

نفاات  ریااتقط ر،یااتقط یکاروردهااا نیمهاام تاار از

خااام و وااه دساات آوردن انااواع مختلااف سااوخت هااا از 

 یو سااوخت هااا نیونااز د،ینفاات سااف ت،ییااجملااه گازو

 واشد. یو... م یزلید

 

جایدر ا جداساااااز ر،ی، منظور از تقط ن  یدر واقع 

شها یکیزیف ستیدرپاال ینفت یور سا  آن  شگاها که ا

مختلف اساات. هر  یدروکرونهایه اختالف در نقطه جوش

 ادیواشاااد، نقطه جوش آن ز نتری، سااانگدروکرونیچه ه

زودتر خارج  ساابکتر واشااد، دروکرونیاساات و هر چه ه

پرکارورد  یمقاله انواع روش هاقسمت از  نی. در اشودیم

 ینفت که ور مبنا آزمایشااگاه هایدر را  تقطیر جز وه جز

 یشده اند و در استاندارد مل یگذار هیجز وه جز پا ریتقط

نگارش شده اند،  یالملل نیو یور اسا  استاندارده ا رانیا

 شود. یشرح داده م

 تقطير در اتمسفر:-2-5-1

مورد  تقطیر هیدروکرون ها، خصوصاً در ویژگی های

سااوخت ها و حالل ها اغلب اثر مهمی ور ایمنی و کارائی 

ها دارد. ویژگی های تقطیر ورای ونزین های هواپیما و  آن

اتومبیت وسیار حائز اهمیت است. همچنین در مشخصات 

فرآورده نفتی، موافقت نامه تجاری، فرآیند های کنترلی 

گاه  یت قواپاالیشااا عا کارورد و ر نین و مقررات مرووط 

 [1].دارد

                                                           
4 Initial Boiling point 
5 Final Boiling Point 

 

دامنااه جوش یااک فرآورده اطالعاااتی را در مورد 

ترکیب، خواس و رفتار آن در طول انبارداری و اساااتفاده 

ارائه می دهد. وجود هیدروکرون هایی وا نقطه جوش واال 

وخت های دیگر می تواند  اثر در این ترکیبا ت و یا سااا

ت رسووات جامد حاصت از احتراق ئی ور میزان تشکیوسزا

 .شته واشددا

این روش جهت تقطیر اتمسفری محصوالت نفتی و 

جهت تعیین محدوده جو ش محصااوالتی   ما نند ونزین 

طبیعی ، مواد میان تقطیری سااابک و سااانگین  ونزین 

سوخت های دیزلی وا مقادیر گوگرد پایین ، ورش  موتور ، 

های نفتی ویژه ، نفتا ، نفت ساافید و سااوخت های کوره 

 . استفاده می شود

الح رایج در تقطیر در اتمساافر وا چند اصااتزیر در 

 ذکر می گرددق

یه طه جوش اول ما  :)IBP( 4نق ما سااانج در د ی د

دن اولین قطره حاصت از میعان از نوک  ی پائین افتالحظه

 .مبرد می واشد

 

یا پا طه  هایینق طه جوش ن یا نق   )FBP  :  (5نی 

ست که در طول  سنج ا شده دما  صحیح  حداکثر دمای ت

پس از تبخیر کت  می آید. این دما معموالَآزمون ودساات 

هده می شاااود. عبارت حداکثر دما لن مشاااا مایع از ته وا

 .وه عنوان مترادف وکار می رود لباَغا

 

سنج در   :6نقطه خشک شده از دما  دمای خوا نده 

ست که آخرین قطره نمونه در ته وا لن تقطیر،  لحظه ای ا

ی از مایع ور روی تبخیر می گردد. وجود قطرات یا الیه ا

جداره داخت والن و دماسنج  در نظر گرفته نمی شود. در 

مصاااارف عمومی، نقطه جوش نهایی همان معنای نقطه 

6 dry Point 
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شاااک را می دهد. از نقطه خشاااک جهت اهداف ویژه خ

 .ستفاده می شودنظیر صنایع رنگ ا

 

حجم حاصت از میعان است   :7درصد وازیافت شده

شود و همزمان مشا هده میستوا نه دریافت کننده که در ا

 .نده شده از دماسنج ویان می گرددوا دمای خوا

شده صد تلف  صد وازیا  :8در ضت در فتی کت از تفا 

 .می واشد 100عدد 

از تفاضت درصد وازیا فتی کت     :9درصد واقیما نده

درصااد وازیا فتی یا حجم واقیمانده در وا لن اساات که  وه 

 .گرددندازه گیری می صورت مستقیم ا

شده شده  :10درصد تبخیر   مجموع درصد وازیافت 

 .شدو درصد تلف شده می وا

اجزاء اصلی دستگاه تقطیر عبارتند از ق  والن تقطیر، 

مبرد و حمام سرد کن مرووط، یک محافظ فلزی یا حصار 

، وسااایت ورای والن تقطیر، منبع حرارتی، نگه دارنده والن

ننده جهت جمع نه دریافت کاندازه گیری دما و اساااتوا

های  آوری محصول تقطیر. عالوه ور اجزاء اصلی ، دستگاه

ندازه گیری و ثبت دما و خودکار نیز مجهز وه ساایسااتم ا

حجم های وازیافت شده مرووط در استوا نه دریافت کننده 

 .وه طور خودکار می واشند

سااتفاده از له اندازه گیری دما ق  در صااورت اوساای

دماساانج ها واید وا یک گاز دماساانج های جیوه ا ی این 

وی اثر پر گردند، ساااقه آنها مدرج و قساامت پشاات آنها 

لعاوی وا شااند. ورای محدوده های دمایی پایین و واال واید 

سنج های  مطاوق ستفاده نمود ASTM  از دما  1شکت. ا

 .نشاندهنده یک دستگاه تقطیر در فشار اتمسفر می واشد

 

                                                           
7 percent  recovered 
8 percent loss 

 
 اتمسفریکتقطیر دستگاه  نمایی از -1شکت 

 

رکیب، فشاااار وخار، نقطه جوش نمونه ور اساااا  ت

یا نقطه پایا نی مورد انتظار یا هر دو در یکی از پنج  اولیه

گروه قرار داده می شود. ترتیب قرار گیری دستگاه، دمای 

سط گروهی که نمونه  مبرد و دیگر متغیرهای عملیاتی تو

 .در آن قرار می گیرد، مشخ   می گردند

 

لیتر نمونه مورد آزمون )تحت شاارایط میلی  100 

شاارح داده شااده ورای گروهی که نمونه در آن قرار دارد( 

گاه تقطیر  یک دسااات مت تقطیر در  تقطیر می گردد. ع

ناپیوسته آزمایشگاهی در فشار محیط ا نجام می شود که 

وه طور تقریبی معادل دساااتگاه تقطیر جزء وه جزء می 

ای حاصت از میعان شده و حجم  ه واشد. دماهای خوانده

ور اسا  نیازهای استفاده کننده اطالعات( وه طور منظم )

مشاااهده شااده و حجم های واقیمانده و تلف شااده نیز 

 .یادداشت می گردند

 

9 percent residue 
10 percent evaporated 
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در پایااان تقطیاار ماای تااوان دماهااای مشااا هااده 

شااده را نساابت وااه فشااار اتمساافر تصااحیح و اطالعااات 

 حاصت را جهت تطبیق واا ویژگای هاای روشان ) نظیار

سااارعت هاااای تقطیااار( وررسااای نماااود. در صاااورت 

واارآورده نشاادن شاارایط ویااژه ، آزمااون را تکاارر کنیااد. 

وصااورت درصااد تبخیاار شااده یااا نتااایج آزمااون معمااوالَ 

درصد وازیافت شاده در مقاا وات دماای مرواوط در یاک 

جدول یا وه طاور ترسایمی واه صاورت نماودار منحنای 

 تقطیر گزارش می گردند.

 در خال ريتقط-2-5-2

 40در خالء )در فشاااار  ریتقط ندیروش فرا نیا در

نقطه  نکهیتوجه وه ا وا .ردیگی( صاااورت موهیج متریلیم

وه دما و  ازینساابتاً واالساات و ن ینفت نیجوش مواد ساانگ

مواد  نی، مقاومت ا گریدارد، و از طرف د یشااتریو یانرژ

واال کمتر م وت حرارت  قا  هیو زودتر تجز واشااادیدر م

اسااتفاده  یجداکردن آنها از خال نسااب یلذا ورا گردند،یم

تر از نقطه جوش نییپا یصورت مواد دما نی. در اشودیم

 . [3]ندیآیخود وه جوش م یمعمول

 
 در خالتقطیر دستگاه نمایی از  -2شکت 

وااه  کااهنیداردق اول ا دهیاادر خااالء، دو فا ریااتقط

 کاااهنیاسااات، دوم ا ازیاااکمتااار ن یو دماااا یانااارژ

مااوارد  شااتری. امااروزه در وشااوندینم هیااهااا تجزمولکول

 یعناای. شااودی، از خااالء اسااتفاده م ریاادر عماات تقط

را  یآنا ریاو هام تقط ءجازء واه جاز ریاق هام تقطکهنیا

نشااندهنده دساتگاه  2شاکت  .دهنادیدر خالء انجاام م

 تقطیر در خال می واشد.

 قيرهای محلول  تقطير-2-5-3

معمااوال از  ریاادسااتگاه تقطدر ایاان روش معمااوال 

دساتگاه  یشاود. هماه قسامت هاا یسااخته ما شهیش

واشااد. تمااام  ماانیا دیاااز سااقوط وا یریجلااوگ یواارا

 نادیو یکاه حارارت ما یوخاش هاا واه خصاوس مخزنا

قطعاات  انیاشاود. ارتبااط م یاز لحاظ ترک وررسا دیوا

اتصاااالت  ایااچااوب پنبااه  ایاا کیوااا الساات یا شااهیش

گارم واکانش نشاان  اتواا وخاار دیاواوده و نبا یمخروط

شااود  یاسااتفاده ماا یدهنااد. اگاار از اتصاااالت مخروطاا

شاود و آن  بیاواا محلاول ترک دیانبا زیروان کننده ها ن

 [2].را آلوده سازد

معماوال واه منباع آب متصات اسات تاا  کندانسور

اساات کااه  نیااوخااارات را خنااک کنااد. روش مناسااب ا

دورتاار  ریااوااه کندانسااور از محفظااه تقط یشاالنگ ورود

 نیااواشااد. ا ریاامحفظااه تقط کیاانزد یو شاالنگ خروجاا

کااار مااانع از تمااا  وخااار گاارم وااا آب ساارد شااده و از 

آورد. لولااه  یوااه عماات ماا یریجلااوگ یشااوک حرارتاا

 راتییاامحکاام واشااند کااه تغ یطااور دیااوا الاتصاا یهااا

وااه اناادازه  دیااآب وا انیاافشااار آب را تحماات کنااد. جر

واعااث داشااته واشااد تااا  انیاادر شاالنگ هااا جر یکاااف

دساات نشااود. وااه خاااطر  نیاااز ا یلیمسااا ایااپاشااش 

در طااول روز ممکاان اساات  انیااناارج جر دیداشااته واشاا

، همچنااین کنااد رییااشااده، تغ مینساابت وااه ناارج تنظاا

الزم وااه ذکاار اساات منبااع گرمایشاای ماای توانااد شااعله 
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گاااز وااه همااراه تااوری نسااوز و یااا منتاات آزمایشااگاهی 

 واشد.

 
 شماتیک از تقطیر قیر تصویر -1شکت 
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