(ش.اتطاْٛى انطاْط٘)
 )Iاحرطاق انكطتٌٕ :
ذعطتح َ :سرٍ لطؼح فحى تٕاسطح يٕلس تُسٍ حرٗ ذرْٕط ،شى َسذهٓا ف ٙلاضٔضذٍٛ
إحساًْا يًهٕءج تانٕٓاء ٔانصاَٛح يًهٕءج تصُائ ٙاألٔكسع. ٍٛ

احرطاق انكطتٌٕ فٙ
انٕٓاء

احرطاق انكطتٌٕ فٙ
شُائ ٙاالٔكسعٍٛ

إػافح ياء انعٛط إنٗ
لاضٔضج االحرطاق

ذؼكط ياء انعٛط تؼس
انرحطٚك

يالحظاخ :
 ف ٙانٕٓاءَ ،الحع أٌ لطؼح انفحى (انكطتٌٕ) ال ذشرؼمٔ ،إًَا ٚحًط انععء انًسرٍ يُٓا.
 ف ٙشُائ ٙاالٔكسعَ ،ٍٛالحع أٌ لطؼح انفحى ذعزاز اذمازأ .تؼس َفاش شُائ ٙاالٔكسع،ٍٛ
ٚرٕلف االحرطاق ،يًا ٚسل ػهٗ أٌ شُائ ٙاالٔكسع ٍٛػطٔض٘ نالحرطاق .
 تؼس إػافح ياء انعٛط إنٗ لاضٔضج االحرطاق ،فئَّ ٚرؼكط تؼس انرحطٚكْٔ،صا زنٛم ػهٗ ٔظٕز
غاظ شُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ .
اسرُراض :
ٚؼرثط احرطاق انكطتٌٕ (انعسى انًحطٔق) ف ٙشُائ ٙاالٔكسع( ٍٛانعسى انًحطق) ذحٕال
كًٛٛائٛا ٚررف ٙأشُاءِ انكطتٌٕ ٔشُائ ٙاالٔكسعٚٔ ،ٍٛظٓط ظسى ظسٚس ْٕٔ ،شُائ ٙأٔكسٛس
انكطتٌٕ (انعسى انُاذط ػٍ االحرطاق) َٔ .ؼثط ػٍ ْصا انرحٕل كراتـح تًا ٚه: ٙ
شُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ
كطتٌٕ  +شُائ ٙاالٔكسعٍٛ
يهحٕظح :
ذالل االحرطاق ،ذطذفغ زضظح انحطاضجْٔ ،صا زنٛم ػهٗ أٌ احرطاق انكطتٌٕ يُثغ حطاض٘ .
 )IIاحرطاق انحسٚس :
ذعطتح َ :سرٍ لطٛهح حـسٚـس حـرـٗ انرْٕـط ،شـى َـسذهٓا فـ ٙلـاضٔضج يًهٕءج تصُائـٙ
االٔكسع. ٍٛ
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احرطاق لطٛهح انحسٚس فٙ
انٕٓاء

احرطاق لطٛهح انحسٚس فٙ
شُائ ٙاالٔكسعٍٛ

يالحظاخ :
 ف ٙانٕٓاء ،ذحرطق لطٛهح انحسٚس تسٌٔ نٓة يغ ذكٌٕ شطاضاخ يٍ زلائك يرْٕعح .
 ف ٙشُائـ ٙاالٔكسعٚ ،ٍٛـعزاز انحسٚس ذـْٕـعـا ٔ .تؼس َـفـاش شُائ ٙاالٔكسعٚ ،ٍٛرٕلف
االحرطاق ،يًا ٚسل ػهٗ أٌ شُائ ٙاالٔكسع ٍٛػطٔض٘ نالحرطاق .
 ذُرط ػٍ االحرطاق حثٛثاخ طهثح ضيازٚح انهٌٕ ذركٌٕ أساسا يٍ يـازج أٔكسٛس انحسٚـس
انًغُاؽٛس. ٙ
اسرُراض :
ٚؼرثط احرطاق انحسٚس ف ٙشُائ ٙاالٔكسع ٍٛذحٕال كًٛٛائٛا ٚررف ٙأشـُـاءِ انحسٚس ٔشُائـٙ
االٔكسعٚٔ ،ٍٛظٓط ظسى ظـسٚـسْٔ ،ـٕ أٔكسٛس انحسٚـس انًغُاؽٛسَٔ . ٙـؼـثـط ػـٍ ْصا
انرحٕل كراتـح تًا ٚه: ٙ
أٔكسٛس انحسٚس انًغُاؽٛسٙ
حسٚس  +شُائ ٙاالٔكسعٍٛ
يهحٕظح :
● ذفازٚا الَكساض انماضٔضج أشُاء االحرطاقٚ ،عة ٔػغ انًاء أٔ انطيم ف ٙلؼطْا ف ٙانثساٚح.
● احرطاق انحسٚس يُثغ حطاض٘ .
 )IIIاحرطاق انثٕذاٌ :
 )1االحرطاق انكايم Combustion complète :
ذعطتح :

يٕلس تُسٍ ػاتؾ ْٕائّ
يفرٕغ

ذكٌٕ انًاء ٔذؼكط ياء
انعٛط

يالحظاخ :
 فْ ٙصِ انحانح ،كًٛح شُائ ٙاالٔكسعٔ ٍٛافـطج ٔ ،تانرانٚ ٙحرطق انثٕذاٌ تهٓة أظضق
ػؼٛف اإلػاءج ٔشسٚس انحطاضج .
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َ الحع ذكٌٕ لططاخ يائٛح ػهٗ انعٕاَة انساذهٛح نهمًغ ٔ ،كصنك ذؼكط يـاء انعٛط انص٘
ٚسل ػهٗ ٔظٕز شُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ .
اسرُراض :
ٚؼرثط احرطاق انثٕذاٌ ف ٙشُائ ٙاالٔكسع ٍٛذحٕال كًٛٛائٛا ٚررف ٙأشـُـاءِ انثٕذاٌ ٔشُائـٙ
االٔكسعٔ ،ٍٛذظٓط أظساو ظـسٚـسجْٔ ،ـ ٙانًاء ٔشُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ ٚٔ .سًٗ ْـصا
االحرطاق احرطالا كايال َٔ ،ـؼـثـط ػـُّ كراتح تًا ٚه: ٙ
ياء  +شُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ
تٕذاٌ  +شُائ ٙاالٔكسعٍٛ
 )2االحرطاق غٛط انكايم Combustion incomplète :
ذعطتح :

يٕلس تُسٍ ػاتؾ ْٕائّ
يغهك

ذكٌٕ انًاء ٔذٕػغ
انكطتٌٕ ػهٗ انظحٍ

يالحظاخ :
 فْ ٙصِ انحانح،كًٛح شُائ ٙاالٔكسع ٍٛغٛط كافـٛحٔ ،تانرـانـٚ ٙحرطق انثٕذاٌ تهٓـة
أطفط يؼٙء ٔػؼٛف انحطاضج .
َ الحع ذكٌٕ لططاخ يائٛح ػهٗ انعٕاَة انساذهٛح نهظحٍٔ ،ظٕٓض انكطتٌٕ ػهٗ شكم
زذاٌ أسٕز ٚرٕػغ ػهٗ ْصا األذٛط .
ملحوظة ُٚ:رط كصنك ػٍ ْصا االحرطاق غاظ ساو غٛط يطئ ْٕٔ ، ٙأحاز٘ أٔكسٛس انكطتٌٕ .
اسرُراض :
ٚؼرثط احرطاق انثٕذاٌ ف ٙشُائ ٙاالٔكسع ٍٛذحٕال كًٛٛائٛا ٚررف ٙأشـُـاءِ انثٕذاٌ ٔشُائـٙ
االٔكسعٔ ٍٛذظٓط أظساو ظـسٚـسجْٔ،ـ ٙانًاء ٔشُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ ٔانكطتٌٕ ٔأحاز٘
أٔكسٛس انكطتٌٕ ٚٔ .سًٗ ْصا االحرطاق احرطالا غٛط كايم .
 )IVاحرطاق انسعائط :
ذعطتح :
سٛعاضج يشرؼهح
لططاخ
يائٛح
زذاٌ
أَثٕب يرعّ َحٕ يؼرح

ياء انعٛط
لطٍ
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يالحظاخ :
ُٚ رط ػـٍ احرطاق انسٛعاضج ذـكـٌٕ زذاٌ كصٛف زاذـم انمُُٛح  ،Bتاإلػافح إنـٗ ذـكـٌٕ
لططاخ يائٛح ػهٗ انعٕاَة انساذهٛح نٓصِ األذٛطج .
َ الحع اذساخ انمطٍ ( انص٘ ًٚصم ضئح انًسذٍ ) ،تسثة ذأشٛط تؼغ انًٕاز انُاذعح ػـٍ
ذحهم انرثغ تفؼم انحطاضج .
ٚ رؼكط ياء انعٛط انًرٕاظس تانمُُٛح  ، Fيًا ٚسل ػهٗ ٔظٕز غاظ شُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ .
ذالطح :
ٚ حسز ،أشُاء احرطاق سٛعاضج  ،ذفاػالٌ كًٛٛائٛاٌ ًْٔ ،ا االحرطاق ٔانرحهم .
ٚحرٕ٘ زذاٌ انسعائط ػهٗ ػـسج يـٕاز أغهثٓا يـٕاز سايحًٚٔ ،كٍ أٌ ذـكـٌٕ إيا طهثح
(انسذاٌ ،)....،أٔ سائهح ( انماض ،)....،أٔ غاظٚح ( شُائ ٙأٔكسٛس انكطتٌٕ ،تراض انًاء . ).....،
 أشثرد انرحانٛم انًررثطٚح أٌ زذـاٌ انسعائط ٚحرٕ٘ ػهٗ أظٚـس يـٍ  0444يـازج أغهثٓـا
يٕاز سايح ٔذطٛطج ػهٗ طحح اإلَسأٌَ ،صكط يٍ تْ ٍٛصِ انًٕاز :
● سٛإَض انٓٛسضٔظ : ٍٛانـص٘ ًٚرض يٍ ؽطف انسو نٛظم إنٗ انكثس ،حٛس ٚرـحـٕل إنـٗ
ذٕٛسٛراَاخ انص٘ ٚؼرثط أحس انسًٕو انر ٙذرًكٍ يٍ إحساز األشٖ تعسى اإلَساٌ .
● انُٛكٕذْٔ : ٍٛـٕ يطكة ػؼٕ٘ ساو ،كـاٌ ٚسرؼًم لسًٚا كًثٛس نهحشطاخٚ،ظم إنـٗ
انًد ذالل  14زلائك يٍ تسء ػًهٛح انرسذٔ،ٍٛتصنك ٚؼًم ػهٗ إشاضج انًد ٔانعٓاظ انؼظثٙ
انًطكع٘ٔ ،تًعطز أٌ ٚؼراز انًسذٍ ػهٚ ّٛشؼط ٔكأَّ ف ٙحـاظح يسرًطج إن ّٛنكٚ ٙـؤز٘
ٔظائفّ تشـكـم ؽثٛؼـ( ٙاإلزياٌ)  ،كـًـا ٚؼًم ػهٗ اظزٚـاز َثؼاخ انمهة ٔاضذفاع انؼغؾ
انشطٚاَ. ٙ
● انماض (أٔ انعفد أٔ انمططاٌ  ْٕٔ : ) norduoGيازج سٕزاء ذرطاكـى ػهٗ ظـساض انطئر،ٍٛ
يًا ٚؤز٘ إنٗ اَسساز انمظثاخ انٕٓائٛحٔ ،تانران ٙحسٔز ػٛك ف ٙانرُفس .
● أحاز٘ أٔكسٛس انكطتٌٕ  ْٕٔ :غاظ ساو ٔذطٛط  ،ذرعهٗ ذطٕضذّ ف ٙكَّٕ ٚرحــس يغ
ًْٕٛظهٕت ٍٛانسو ف ٙانطئر ٍٛػُس اسرُشـالّ يكَٕا كاضتٕكسًْٕٛ ٙظهٕت،ٍٛياَؼا َـمـم
األٔكسع ٍٛإنٗ األَسعح ٔانرــالٚأ .ػُـس انرؼطع نّ ذظٓط ػهٗ انعسى تؼغ األػــطاع
كرغٛط نٌٕ انعهس ٔاألغشٛح انًراؽٛح إنٗ األحًط ٔتؼـغ األػــطاع األذطًٖٚٔ .كٍ ػـالض
انرسًى تأحاز٘ أٔكسٛس انكطتٌٕ ػٍ ؽطٚك انرُفس انظُــاػ ٙأٔ َمم انسو أٔ َمم كطٚاخ
زو حًطاء ٚٔ ،رى انكشف ػٍ ٔظٕزِ تاسرؼًال يحهٕل َرطاخ انفؼح انص٘ ٚأذص نَٕا أسـٕز
ػُس ذًطٚط أحاز٘ أٔكسٛس انكطتٌٕ ف. ّٛ
ٚ رعهٗ زٔض انًظفاج انًسرؼًهح ف ٙانسٛعاضج ()Lf ertlufف ٙيُغ ذسطب انماض ٔتؼغ
األذطٖ ،نكُٓا ال ذحعع إال ظعءا يؼُٛا فمؾ .

ٔضق ضلٛك ٚساػس
ػهٗ االحرطاق
انكايم نًازج انرثغ

يظفاج يٍ أسٛراخ
انسهٛهٕظ يحاؽح تٕضق
ذاص

 زذاٌ انسعائط يؼط تانًسذٍ ٔ ،كصنك تانًحٛط ٍٛتّ .
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