
 

 

 خًسٙ     ج و  ع: األسرار

  اسرخشاج ٔ فظم األَٕاع انكًٛٛائٛح ٔ انكشف ػُٓا             

Extraction ,Séparation et identification des espèces chimiques 

I. تقنيات االستخزاج. 

. تعزف تقنيات االستخزاج وتطىرها عبز انتاريخ167 ص 1نشاط

 . .أخشْٖم ذؼشف ذمُٛاخ ,يا ْٙ ذمُٛاخ االسرخشاج انًزكٕسج فٙ انُض اششح يثذأْا تاخرظاس -1

 .ػشف ػًهٛح االسرخشاج -2

انُكٓاخ فٙ انرغزٚح ٔكاَد ذسرخشج يٍ يٕاد ’انؼطٕس ’يُز انمذو كاٌ اإلَساٌ ٚسرؼًم انًهَٕاخ 

. طثٛؼٛح َثاذٛح ٔدٕٛاَٛح 

: ذمُٛاخ االسرخشاج .1

  (صٚد انضٚرٌٕ)اسرخشاج يادج يٍ يُرٕج طثٛؼٙ تانضغظ ػهّٛ:انؼظش 

  اسرخشاج انؼطٕس يٍ انضْٕس تٕاسطح يٕاد رُْٛح :انًشاثح. 

 ٙاسرخشاج انؼطش نُثاخ تٕاسطح االغالء:انرمطٛش انًائ. 

  (ذمُٛح دذٚثح)االسرخشاج تٕاسطح يزٚة. 

. االسرخشاج ْٕ ػًهٛح اسرخالص َٕع كًٛٛائٙ يٍ يادج يؼُٛح .2

II.  االستخزاج بىاسطة مذيب. 

 .تجزبة  -1

   يٍ 20mlٔ (تُٙ ) I2   ثُائٙ انٕٛديائٙ يٍ يذهٕل 20mlَذخم فٙ دثاتح انرظفٛك 

ػذٚى انهٌٕ غٛش لاتم االيرضاج يغ انًاء ٔ  (ػضٕ٘ يرطاٚش ) يزٚةC6 H12 انسٛكهْٕكساٌ  

 d=0.78.(     C H2 Cl2  d= 1.34) كثافرّ 

 الرشح يا ًٚكٍ اٌ َشاْذِ يؼهال ؟ :ٔضؼٛح

 .ذجشتح

. يا ًْا . طٕس  ذالدظ   يٍ كى-1  

. كٛف ذفسش اَرمال انهٌٕ يٍ طٕس ألخش -2

 .انؼًهٛح      يا كٛف ذسًٗ ْزِ -3

 .(يا ْٙ االدرٛاطاخ اذجاّْ ).نًارا ذى اخرٛاس انسٛكهْٕكساٌ  -4

 . ذمُٛح االسرخشاج تٕاسطح يزٚة يا ْٙ ششٔطٓا ْٙ يا  -5

 

 

  



 

 

 

 

. تُفسجٙ*            َالدظ طٕسٍٚ  . 1

. اطفش فاذخ *                                 

. انسٛكهْٕكساٌ اخف يٍ انًذهٕل انًائٙ نهٕٛد إرٌ ْٕ األػهٗ

 إنٗإرٌ فٕٓ ًٚش يٍ انًاء ’  فٙ انسٛكهْٕكساٌ  يٍ انًاءرٔتا َٛحانٕٛد  أكثش  .  2   

. انسٛكهْٕكساٌ

. يٍ انًاء تٕاسطح يزٚة ْٕ انسٛكهْٕكساٌ    I2اسرخشاج  ارٌ ذى  .3

:  الٌ   -4

  ٌانٕٛد شذٚذ انزٔتاٌ فٙ انسٛكهْٕكسا. 

 انسٛكهْٕكساٌ غٛش لاتم ناليرضاج يغ انًاء. 

اػادج :   فٙ انًاء I2 كهٕسٔس انظٕدٕٚو نهخهٛظ نهرمهٛم يٍ رٔتاَٛح  ًٚكٍ إضافح لهٛم ي1ٍمهحىظة

 relargage      I2.ذذشٚش

ًٚكٍ إضافح لهٛم يٍ كثشٚراخ انظٕدٕٚو إنٗ انطٕس انؼضٕ٘ انًذظم ػهّٛ  ثى انمٛاو تؼًهٛح :

 (. انًاءذجفٛف)انرششٛخ 

اسرخشاج انًٕاد انًهَٕح يٍ أٔساق :ُْان االسرخشاج  انًثاشش تٕاسطح يزٚة يثاششج :2مهحىضة

. (انًثال انساتك)سائم –ٔ االسرخشاج انغٛش يثاشش  سائم .انشا٘ 

III. ٙ(انذًم تثخاس انًاء)انرمطٛش انًائ 

Hydro distillation (entrainement à la vapeur) 



 

 

 .تجزبة -1

.  نًائٙانرمطٛش انخضايٗ انطثٛؼٛح تٕاسطح أٔساقاسرخشاج صٚد انخضايٗ يٍ  :انهدف

 . انؼذج أجضاء أسًاء أػظ -1

 .يا دٔس دجش خفاٌ -2

 .طف يخرهف يشادم انرمطٛش انًائٙ -3

 .يا ْٙ أطٕاس انمطاسج  -4

 .(سٔح انخضايٗ'الرشح يشادم إضافٛح نهذظٕل ػهٗ صٚد انخضايٗ  -5

1 .

 
 

.  دسجح انذشاسج فٙ انذٕجهح  ذادٛذ .2

 فاَّ   ٔ ػُذ اَطالق تخاس انًاء c°100ٚغهٗ انخهٛظ انًكٌٕ يٍ أٔساق انخضايٗ ٔ انًاء إنٗ  .3

 .ٔػُذ ذكاثفّ تٕاسطح انًثشد فاَّ ٚؼطٙ لطاسج ’ ٚذًم يؼّ صٚد انخضايٗ 

 :ذركٌٕ انمطاسج يٍ .4

. صٚد طافٛح فٕق انًاء*

. (ٚذرٕ٘ ػهٗ لهٛم يٍ انضٚد )طٕس يائٙ *



 

 

 
اػادج ذذشٚش انًادج )"انًانخ"  نهرمهٛم يٍ رٔتا َٛح  صٚد انخضايٗ فٙ انًاء Na Clَضٛف نهمطاسج  .5

 .relargageانؼضٕٚح 

. ثى َمٕو تؼًهٛح انرظفٛك

 

 

 

 

 . ثى انرششٛخCaCO3جفٛف ب خال+الٌ صٚد انخضايٗ شذٚذج انزٔتاٌ فّٛ C6H12  إضافحًٚكٍ 

 يا ْٙ انطشق نفظم إَٔاع كًٛٛائٛح نخهٛظ يرجاَس؟كٛف ًٚكٍ انكشف ػُٓا؟

IV. انتحهـيم انكزوماتىغزافي. 

 .تعزيف -1



 

 

 يرجاَس األَٕاع انكًٛٛائٛح نخهٛظ فظمانرذهٛم انكشٔياذٕغشافٙ طشٚمح فٛضٚائٛح ذًكٍ يٍ 

انًؼرًذج ػهٗ انفشق فٙ ." CCM.سُرطشق نهكشٔياذٕغشافٛا ػهٗ طثمح سلٛمح . ػُٓا  انكشفٔ

 ".انزٔتاَٛح نُٕع فٙ طٕسٍٚ غٛش لاتهٍٛ ناليرضاج انطٕس انًرذشن ٔانثاتد 

 .مزحهة انتحضيز  -2

 ثى SiO2َضغ لطشج  يٍ انخهٛظ انًرجاَس ػهٗ خظ فٙ انطشف األسفم يٍ طفٛذح يٍ انسٛهٛس 

 .َذخهٓا فٙ يزٚة  دٌٔ انًس تانمطشج 

 

 
 

 

فٛظؼذ تثظء فٛهرمٙ تانمطشج فرزٔب فّٛ ٔذٓاجش  (انًرذشن)تانًزٚة (انثاتد )ذرششب انظفٛذح ,

 .يكَٕاذٓا إنٗ األػهٗ  ٔػُذيا ٚمرشب انًزٚة يٍ انطشف األػهٗ َخشجٓا ٔ َجففٓا 

  .مزحهة انكشف -3

إرا نى ذكٍ انثمغ  نألَٕاع انكًٛٛائٛح انًٕافك يهَٕح َظٓشْا تٕاسطح تخاس انٕٛد أٔ يذهٕل تشيُغُاخ 

 .UV انثٕذاسٕٛو أٔ أشؼح

  تمؼح ٔادذج  ⇐يادج خانظح. 

  ػذج     تمغ ⇐خهٛظ . 

 

 Chromatographie_couche_56k.mp4⇐عزض فيديى   



 

 

 

 .مزحهة االستغالل -4

 ..Rf=h/H      َؼشف داطم انجثٓح      تانؼاللح        

 hٙانًسافح انًمطٕػح يٍ طشف انُٕع انكًٛٛائ. 

H انًسافح انًمطٕػح يٍ طشف انًرذشن. 

 :مهحىظة 

  ٚرؼهكRf   انثاتد  تانًزٚة ٔ . 

  ٚسذة )ْاجش أكثش (ٔالهّ فٙ انثاتد )كهًا كاٌ انُٕع   أكثش رٔتا َٛح  فٙ انًرذشن

  .(تسشػح

  ٌنهكشف ػٍ َٕع يجٕٓل َماسRf    يغRf  يشجؼٛح  نُفس انًرذشن ٔانثاتد  نؼُٛح. 

 . تجزبة -5

 :َُجض انرذهٛم انكشٔياذٕغشافٙ نهًٕاد

Aٗصٚد انخضاي . 

Bانهُٛانٕل . 

Cاسٛراخ انهُٛانٛم  . 

 

 ػهٗ خظ يًؼهى فٙ أسفهٓا    A B C يٍ  3ٔ ضغ انمطشاخ  (ثاتد)دضش  طفٛذح يٍ  انسٛهٛس 

ػُذيا ٚظم انًزٚة إنٗ األػهٗ أخشجٓا  ثى جففٓا ثى اتشص .(يزٚة)ٔ ا دخهٓا فٙ  انسٛكهْٕكساٌ 

 .انثمغ تثخاس انٕٛد

 



 

 

 .ٔانًشكثح, يا ْٙ انًٕاد انخانظح  -1

 .يا ْٙ االَٕاع انرٙ ذى انكشف ػُٓا فٙ صٚد انخضايٗ -2

 .C  ٔ Bداطم انجثٓح نهُٕع    Rfادسة  -3

V. استغالل انخىاص انفيزيائية. 

 :ٚرًٛض كم َٕع كًٛٛائٙ تًمادٚشفٛضٚا ئٛح ذًكٍ يٍ انكشف ػُّ ٔذذذٚذِ

  انهٌٕ  انشائذح... 

 fθv    θ        S    d     انكرهح انمظٕٚح انًًكٍ رٔتآَا فٙ نرش يٍ يذهٕل )انزٔتاَٛح

 (g/lٔدذذٓا ..... ٔذرؼهك تانًزٚة ٔانًزاب  دسجح انذشاج 

 

 

 :انكفاٚح 

 

 :االهداف

 .ذاكٛذ ػهٗ االسرخشاج تٕاسطح يزٚة ٔ انرمطٛش انًائٙ.انرؼشف ػهٗ تؼض ذمُٛاخ االسرخشاج-

 .انرذهٛم انكشٔياذٕغشافٙ:انرؼشف ػهٗ ذمُٛح انكشف -

 :ٔذكٌٕ نُا فشطح -

 انرؼشف ػهٗ االدٔاخ انضجاجٛح 

 انرؼشف ػهٗ يخاطش ٔانساليح نثؼض انًٕاد انكًٛٛائٛح 

 انرؼشف ػهٗ تؼض انخٕاص انفٛضٚائٛح نثؼض انًٕاد....... 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 


