 )Iرعشٚف انخهٛظ :
ٚزكٌٕ انخهٛظ يٍ جغً ٍٛيخزهف ٍٛأٔ أكثشًٚٔ ،كٍ أٌ ٚزٕاجذ عهٗ انحبالد انفٛضٚبئٛخ
انثالس:
 خالئظ صهجخ  :يثم انصخٕس  ،انًعبدٌ  ،اإلعًُذ انًغهح ..…… ،
 خالئظ عبئهخ  :يثم يبء انجحش  ،يبء جبفٛم ....... ،
 خالئظ غبصٚخ  :يثم انٕٓاء ....
 )IIإَٔاع انخالئظ :
َشبط انًالحظخ :

يبء عكش

يبء انصُجٕس

اعزُزبج :
ٚحزٕ٘ يبء انصُجٕس عهٗ جضٚئبد انًبء ٔأجغبو أخشٖ يزاثخ ف ّٛالرشٖ ثبنع ٍٛانًجشدح،
َقٕل إرٌ إٌ يبء انصُجٕس خهٛظ يزجبَظ .
ًٚكٍ انزًٛٛض ثٕاعطخ انع ٍٛانًجشدح ث ٍٛثـعـض يـٍ يكَٕبد انخهٛظ انًكٌٕ يٍ انًبء
انعكش َ ،قٕل إرٌ إٌ ْزا انخهٛظ خهٛظ غٛش يزجبَظ .
خــــالصخ :
انخهٛظ انًزجبَظ  ْٕ :Mélange homogèneانخهٛظ انز٘ ال ًٚكٍ انزًٛٛض ث ٍٛيكَٕبرّ
ثبنع ٍٛانًجشدح ،يثم  :يبء انجحش ،يبء ٔخم  ،انٕٓاء  ،انذو ...... ،
انخهٛظ غٛش انًزجبَظ  ْٕ :Mélange hétérogèneانـخـهـٛـظ انز٘ ًٚكٍ أٌ ًَٛض ثٍٛ
يكَٕ ٍٛيُّ عهٗ األقم ثبنع ٍٛانًجشدح ،يثم  :انًبء انعكش ،انضجبة......،
 )IIIدساعخ ثعض انخالئظ :
 )1خهٛظ يٍ يبء ٔعٕائم أخشٖ :
أ – خهٛظ يٍ انًبء ٔانكحٕل :
رــجــشثــخ :

+
يبء
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كحٕل

ثعذ انزحشٚك

اعزُزبج :
ثعذ يضج انكحٕل ثبنًبء َ ،حصم عهٗ خهٛظ يزجبَظ ،فُقٕل إرٌ إٌ انًبء ٔانكحٕل عبئالٌ
قبثالٌ ناليزضاج .
ة – خهٛظ يٍ انًبء ٔانضٚذ :
رــجــشثــخ :

+
يبء

ثعذ انزٕقف عٍ انزحشٚك

يجبششح ثعذ انزحشٚك

صٚذ
يغزحهت

اعزُزبج :
ثعذ إضبفخ انضٚذ إنـٗ انًبءٔ،يجبششح ثعذ انقٛبو ثعًهٛخ انزحشٚكَ،الحـع ثـقـبء قطشاد يٍ
انضٚذ عبنقخ ثبنًبء َٔ ،حصم عهٗ خـهـٛـظ ٚغًـٗ يغزحهجب َ،قٕل إرٌ إٌ انـًـبء ٔانـضٚـذ
عبئالٌ غٛش قبثه ٍٛناليزضاج .
 )2خهٛظ غبص٘ :
رـــجـــشثــــخ :
ْٕاء

احزشاق انشًعخ ف ٙانٕٓاء

آصٔد

اَطفبء انشًعخ

يـالحـظـخ :
رُطفٗء انشًعخ ثعذ َـفـبر غـبص االٔكغج ٍٛانالصو نجقبئٓب يشزعهخ ،ثى ٚحم يحهّ انًبء
ثُغجخ انخًظ رقشٚجب يٍ حجى انقُُٛخ .
اعـزـُـزـبج :
انٕٓاء خهٛظ طجٛع ٙيزجبَظ ٚزكٌٕ يٍ غبص ٍٚأعبعًْٔ ،ٍٛٛب :
 ثُبئ ٙاالٔكغجْٔ : ٍٛـٕ غـبص شفبف عذٚى انهٌٕ ضـشٔس٘ نالحزشاقَ ،غجخ ٔجٕدِ فٙ
انٕٓاء  ، 21 %أ٘ انخًظ رقشٚجب.
 ثُبئ ٙاٜصٔد ْٔ :ـٕ غـبص شفبف عذٚى انهٌٕ ال ٚغبْى ف ٙاالحزشاقَ،غجخ ٔجٕدِ فٙ
انٕٓاء  ، 87 %أ٘ أسثعخ أخًبط رقشٚجب.
يـــهـــحـــٕظـــخ :
ٚحزٕ٘ انٕٓاء،ثبإلضبفخ إنٗ ثُبئ ٙاالٔكغحٔ ٍٛثُبئ ٙاٜصٔد ،عهٗ يكَٕبد أخشٖ ثُغت
ضعٛفخ جذأ ،يٍ ثُٓٛب  :ثخبس انًبء ٔثُبئ ٙأٔكغٛذ انكشثٌٕ ٔاألسغٌٕ ...
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