
 استخالص الزيوت العطرية

 التً النبتة نوع على التصنٌع طرٌقة وتتوقف العطرٌة الزٌوت لتصنٌع طرق عدة توجد

 طرٌقة ٌحدد الذي هو النبات نوع أن ٌعنى وهذا.منها العطري الزٌت استخراج ٌتم

 ٌعتبر العالٌة لكلفته وكلن فقط واحد استثناء وٌوج – منها العطري الزٌت استخراج

 هً الطرٌقة وهذه – االقتصادٌة الناحٌة من االستخالص عملٌات فً النطاق خارج

 . الكربون أكسٌد ثانً غاز باستخدام االستخالص طرٌقة



 الناحٌة من شٌقة هً المختلفة بالطرق العطرٌة الزٌوت استخالص وطرق

 والمواد المناسبة الوسائل استخدام عدم أن االعتبار فً وضع مع ولكن العملٌة

 الفعال المحتوى تدمٌر إلى ٌؤدى ذلك فان صحٌحة بطرٌق لالستخالص الالزمة

 الخواص خالل من الزٌت مواصفات على السلبً والتأثٌر العطرٌة للزٌوت

 . فنٌا قٌمتها فتفقد العطرٌة للزٌوت الكٌمٌائٌة والتركٌبة



 طرق االستخالص

 : العطرٌة الزٌوت استخالص طرق سنوجز ٌلً فٌما•

  .التقطٌر بطرٌقة االستخالص أوال•

 . الطرد بطرٌقة االستخالص ثانٌا•

   المذٌبات باستخدام االستخالص ثالثا•



  االستخالص بطريقة التقطير

 الموجود ( العطري الزٌت)المتبخر أو الطٌار السائل تحوٌل هو التقطٌر عملٌة من الهدف

 هذه – أخرى مرة سائل إلى بالتكثٌف البخار وتحوٌل الحقا تكثٌفه ثم بخار إلى بالنبات

 . والتقنٌة االقتصادٌة النواحً من واألنسب شٌوعا الطرق أكثر هً

 الحرص ٌجب حٌث الخطر مكمن وهنا االستخالص فً الحرارة على تعتمد الطرٌقة هذه

 الالزمة الزمنٌة والفترة الحرارة درجة لضبط الشدٌد



 الجاري الزٌت نوع مع الحرارة درجة لتتناسب الحراري للمصدر للتعرض

 . الفعالة مكوناته تدمٌر الٌتم حتى استخالصه



 : طرق االستخالص بالتقطير

 المباشر بالتبخر التقطٌر .1–

 .الماء بخار التقطٌر .2–

  المائً بالتشرب التقطٌر .3–



  التقطير بالتبخر

 بالماء تماما منها الزٌت استخالص المراد المادة غمر ٌتم الطرٌقة هذه باستخدام

 تحمى الطرٌقة وهذه . الماء غلٌان درجة إلى اإلناء حرارة درجة ورفع وعاء فً

 وعاء فً الموجود الماء أن حٌث معٌنة لدرجة استخالصه المراد الزٌت

 المكثفة المادة تبرٌد وبعد – الزائد التسخٌن من حافظ بمثابة ٌكون االستخالص

 التبخر عملٌة من الناتج الماء.واستخدامه المكونات باقً عن الزٌت فصل ٌتم

 استخالص بعد والتكثٌف



 الزهور ماء أو العطور بماء ٌعرف ما أو الحلو الماء ٌسمى العطري الزٌت–

 تحت تتم وفصلها الماء تقطٌر وعملٌة. البرتقال وماء الالفندر عطر له ومثاال

 ألقل والتكثٌف التبخٌر عملٌة فٌها تتم التً الحرارة درجة لتخفٌض الضغط

 جمٌعها المستخلصة المواد جودة على للمحافظة وذلك مئوٌة درجة 100 من

 مرغوب أوغٌر ألخرى عناصر إلى المستخلصات بعض تحول عدم وضمان

 . ونوعٌتها المستخلصات خصائص تغٌر والتً المستخلصات فً وجودها فً



  التقطير ببخار الماء

 العطرٌة الزٌوت واستخالص تصنٌع فً الطرٌقة هذه باستخدام–

 بخار ضغط وٌتم خاصة أوعٌة فً منها االستخالص المواد توضع

 من أكبر ضغط وتحت مئوٌة درجة 100 من حتى الساخن) الماء

 .األوعٌة تلك داخل بشدة (الجوى الضغط

 مواد من العطرٌة الجزٌئات وٌحرر وٌحفز ٌنشط الماء بخار–

 بخار. الماء ببخار تمتزج العطرٌة الجزٌئات وتلك – االستخالص

 حرارته درجة فً التحكم ٌجب العملٌة هذه فً المستخدم الماء

   النباتات تتأثر ال حتى



 

 بخار. الماء ببخار تمتزج العطرٌة الجزٌئات وتلك – االستخالص–

 حرارته درجة فً التحكم ٌجب العملٌة هذه فً المستخدم الماء

 النباتات تتأثر ال حتى

 دفع ٌتم. بداخلها المختزنة العطرٌة الجزٌئات تدمر أو وتتضرر–

 للتبرٌد جهاز إلى الطٌار العطري بالزٌت المتشبع الماء بخار

   . الحقا وفصلهما الماء لتكثٌف

 



  التقطير بالتشرب المائي

 تحت الساخن الماء بخار باستخدام االستخالص من نوع هً الطرٌقة هذه•

 االستخالص أوعٌة داخل البخار ضخ ٌتم العملٌة هذه فً ولكن الضغط

 هذه وفى.بالبخار االستخالص طرق كباقً أسفل من ولٌس أعلى من

 االستخالص أوعٌة قاع فً منها االستخالص المراد المواد ٌظل الطرٌقة

 ومدة السابقة الطرق من أقل المستخدم الماء بخار كمٌة وتكون

 الطرق من أعلى المستخلص الزٌت وقٌمة وكثافة وجودة أقل االستخالص

  السابقة



  طرق أخرى خاصة لالستخالص بالتقطير

 . والتجانس بالمزج االستخالص .1•

 . المزدوج بالتقطٌر أو التقطٌر بإعادة االستخالص .2•

 . والبخار بالماء االستخالص .3•

 . متتابعة مراحل على/ الجزئً االستخالص .4•



  االستخالص بالمزج والتجانس

 منفصلتٌن مرحلتٌن على االستخالص عملٌة تتم الطرٌقة هذه فً•

– العطري الزٌت من واحد نوع إلنتاج وضرورٌتٌن متكاملتٌن

 العطري الورد زٌت استخالص وهو اإلٌضاح لسهولة مثاال وسنعطى

 – سابقا المذكورة الماء تقطٌر طرٌقة باستخدام استخالصه ٌتم الذي

 تذوب ( الكحولً– اثٌل– فٌنٌل) الهامة العطري الزٌت مكونات واحد

 بتلك المستخرج العطري الزٌت من جزءا تشكل وال المقطر الماء فً

  الطرٌقة



 

 لألغراض نافع منه ٌجعل الذي بالمستوى لٌست مواصفاته وبالتالً•

 عملٌة من الناتج الورد لماء تقطٌر إعادة عملٌة ٌتم لذلك – المختلفة

 ( الكحولً – اٌثٌل – فٌنٌل ) مادة وتكثٌف الستخالص األولى التقطٌر

 المرحلة من المستخرج العطري الورد زٌت إلى إضافتها إعادة ثم

  . المكتمل العطري الورد زٌت على للحصول وذلل األولى



  التقطير المزدوج/االستخالص بإعادة التقطير

 المستخلصة العطرٌة الزٌوت فً الشوائب من نوع أي وجود حال فً•

 حرارة درجة عند التقطٌر إعادة عملٌة خالل من تنقٌتها ٌمكن فانه

 – تقطٌره وإعادة الشوائب عن النقً العطري الزٌت لفصل معٌنه

 قٌاسٌة مواصفات ذات زٌوت الستخلص تستخدم الطرٌقة وهذه

 . مرتفعة



  االستخالص بالماء والبخار

 وذلك واحد آن فً طرٌقتٌن بٌن المزج ٌتم الطرٌقة هذه باستخدام•

 أوعٌة فً منها العطري الزٌت استخالص المراد المواد بوضع

 مع العلٌان إلى األوعٌة حرارة درجة ورفع بالماء وغمرها التسخٌن

 وهذه . الساخن الماء بخار وهو آخر استخالص مصدر إضافة

 غٌر التجارٌة لألغراض العطرٌة الزٌوت استخالص فٌها ٌتم الطرٌقة

 . باالحتكاك االستخالص . . العالجٌة



  االستخالص التتابعى/على مراحل متتابعة/االستخالص الجزئي 

 صغٌرة كمٌات فً العطري الزٌت استخالص ٌتم الطرٌقة هذه فً•

 عملٌة تظل وفٌها -الطرٌقة لنفس ومتكررة متتابعة مراحل وعلى

 فً المرغوب المواد بإضافة توقف بدون مستمرة االستخالص

 المرغوب الكمٌة تحضٌر من االكتفاء حتى العطري زٌتها استخالص

  . العطري الزٌت من فٌها



  االستخالص بطريقة الطرد

 الزٌوت أغلب تستخرج ربها البارد الضغط باستخدام لالستخالص طرٌقة هً•

 بطرٌقة فتتم الحرارة التستلزم أنها بما الطرٌقة هذه – الحمضٌات من العطرٌة

 عطرٌة زٌوت وتعطر عالً ضغط تحت هٌدرولٌكٌة مكابس فً البارد على العصر

 العصر ونواتج الزٌوت تلك تكرٌر عند المصانع بعض ولكن الجودة عالٌة

 . الحرارة أو كٌمٌائٌة مركبات تستخدم



 

 : منها نستعرض تطبٌقها فً وسائل عدة لها الطرٌقة وهذه•

 . االسفنجى البارد االستخالص .1•

 . والتكثٌف بالتقشٌر االستخالص .2•

 .(المٌكانٌكً) اآللً بالتقشٌر االستخالص .3•



  االستخالص البارد االسفنجى

 فً الثمار قشور بغمر وذلك – ٌدوٌا وتنفذ تستخدم الطرٌقة هذه كانت•

 للعصر قابلة تصبح وبالتالً فتنتفخ الماء تتشرب حتى الدافئ الماء

 تحفظه التً الزٌتٌة الخالٌا من العطري الزٌت وتحرٌر بسهولة

 الذي اإلسفنج باستخدام الناتج الزٌت وتجمٌع العصر وٌتم – بداخلها

 وٌتم ٌدوٌا األسفنج من ٌعصر الذي العطري بالزٌت ٌتشبع أن ماٌلبث

 . تعبئته ثم ترشٌحه



  االستخالص بالتقشير والتكثيف

 الطرد لعمل ٌدوٌا ٌدار وعاء فً الثمار توضع الطرٌقة هذه فً•

 الجدار فً ومواصفات الدوران سرعة وبفعل دورانه وعند المركزي

 الزٌت خالٌا وتتساقط للثمار الخارجٌة األغشٌة تتقشر للوعاء الداخلً

 قاع فً مثبت وعاء فً تتجمع التً النباتٌة والصبغات العطري

   وٌعبأ والعوالق الماء عن العطري الزٌت فصل وٌتم – الدوار الوعاء



 ( اآللي)االستخالص بالتقشير 

 فً أٌضا وتستخدم ولكن السابق للطرٌق تماما مشابهة الطرٌقة هذه•

 اآللة تقوم الطرٌقة هذه وفى الحمضٌة الثمار من الزٌوت استخراج

 وبعدها رقٌقة شرائح صورة فً القشور وتكون الثمار بتقشٌر األولى

 السرعات عالً المركزي للطرد جهاز إلى الماء تٌار باستخدام تقفل

 وكذلك بسرعة العطري الزٌت فصل ٌتم كبٌرة بسرعة دورانه عند

 . الحقا منها العطري الزٌت فصل ٌتم أخرى عناصر



  االستخالص باستخدام المذيبات

 المجففة واألعشاب النباتات من العطرٌة الزٌوت الستخالص متعدد مذٌبات ٌوجد•

 مثل أخرى صور ومنها الهٌكسان مثل الكٌمٌائٌة ومنها المختلفة النبات وأجزاء

 العطرٌة للزٌوت االستخالص. الكربون أكسٌد وثانً والدهون الصلبة الزٌوت

 العطرٌة الزٌوت من المحتوى قلٌلة والنباتات لألعشاب وٌستخدم أكثر ٌناسب

 الراقٌة العطور صناعة فً تستخدم التً العطرٌة الزٌوت صناعة فً كما الطٌارة

. 



 

 مكونات استخراج ٌتم االستخالص عملٌة فً المذٌبات باستخدام•

 ٌتم ثم واألصباغ الشمعٌة المواد مثل العطرٌة الزٌوت غٌر أخرى

 خالل من حدي على عنصر وكل االستخالص نواتج من الحقا فصلهم

 . مختلفة أخرى فصل طرق استخدام



 

 : التالٌة الوسائل استعراض ٌمكن المذٌبات باستخدام•

  .الزٌت فً الغمر طرٌقة االستخالص1. •

  .الدهون تشبع بطرٌقة االستخالص2. •

  .الكٌمٌائٌة المذٌبات باستخدام االستخالص3. •

 .النشط الكربون أكسٌد ثانً باستخدام االستخالص4. •



  االستخالص طريقة الغمر في الزيت

 النباتً بالزٌت العطرٌة األزهار غمر ٌتم الطرٌقة هذه فً•

 فٌمتص العطرٌة للزٌوت الحافظة الخالٌا فتتمزق – الساخن

 الزٌت ٌصفى ذلك وبعد منها العطري الزٌت الساخن الزٌت

  العبوات فً وٌحفظ الشوائب من النباتً



  االستخالص بطريقة تشبع الدهون

 من بدال ولكن السابق للطرٌقة مماثلة الطرٌقة هذه تعتبر المعملٌة الناحٌة من•

 األزهار جمع ٌتم الطرٌقة هذه فً. الساخن الزٌت فً األزهار أو النباتات غمر

 أو نباتً دهن أو زٌت فً أٌام لعدة األوراق تغمس ثم أوراقها نزع وٌتم طازجة

 من العطري الزٌت الدهن ٌتشرب حتى (رائحة أي له ولٌست جدا نقى) حٌوانً

 نفس وتتكرر بجدٌدة وتستبدل القدٌمة األزهار أوراق إزالة ٌتم– األزهار أوراق

   ٌتشبع حتى الخطوات



 الدهن تشبع بعد األزهار أوراق تنزع. العطري بالزٌت الدهن•

 لفصل الكحول فً العطري بالزٌت المشبع الدهن وٌذاب

 .وتعبئته تقطٌره ٌتم الذي العطري الزٌت عن الدهون

 صناعة فً الفصل عملٌة بعد الدهن ٌستخدم ما وغالبا•

 . أخرى وصناعات الوجه صابون

 فً تستخدم التً وهى جدا ومكلفة وقت تأخذ الطرٌقة هذه•

 . الٌاسمٌن استخالص


