












ها یملا  ةجلاعم مظن

.ردصملا اذھ ةدوج ىلع دمتعت هرسأب بكوكلا ىلع
 مدقن نحنو  ,ةثيدحلا ةينقتلانع رمتسملا ثحبلا عم ةيريوطتلا تاطاشنلاو تآشنملاو يملعلا ثحبلا لاجم يف ةوقب وكيردأ ةعومجم رمثتست
: لثم يندملاويعانصلا لاجملا يف ةمدختسملا هايملا ةجلاعم تاطحم يف اهفيظوتلتاينقتلا ثدحأ

هايملا ةجلاعم مظن
هايمللةقبسملا ةجلاعملا مظن

ينويالا لدابتلا•
يسكعلا حضانتلا•
 رصانع وأ/وةطلتخم يشاوح مادختساب تافثكملا عيملتقئافلا حيشرتلا•

)سكيروكيدلا( ةيفصت
انھ طغضا– ةيفصتلا رصانعو تانويألا لدابت تاجنتار جاتنإ•

حيشرتلا•
دبلتلا ةجلاعم•
 اةينيطلا بساورلا نم هايملا حزن•

انھ طغضا -  ضعب انھ روصلا ةلماك ةيعجرمل ةمئاقلا انتآشنمل

ةجودزم تاحشرم دبلتلا ةجلاعم حيشرتلاو غيرفتلا

ةيقنتلا غيرفتلاب ةيقنتلا تادحولا فاصنأل ديدجتلا ماظن

يسكعلا حضانتلا ةصنم يسكعلا حضانتلا ةصنم تافثكملا عيملت ماظن
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يفارغتاموركلا ةعومجملا ةقلح لصف ةیلمع مادختسأب سبدلا نم ركسلا عزن

ةیلمعلا فیصوت

 ةكرش اهمدختست يتلا ةيلمعلا ربتعت .ةيئزج تارولبو بصخم يئزج ركس اهنع جتني ثيحب ركسلا سبدل ةرمتسملا ةجلاعملل ةموظنملا ميمصت مت دقل
-: يلي امم نوكتتو ركسلا سبد لصفلً اروطت اھرثكأو تايلمعلا ثدحأ وكيردأ
 يف متي .نيتلحرم يلع يوتحي يذلاو يفارغتاموركلا لصفلا مسقل اهلوخد لبق )سبدلا ةرتلف ( ةيئدبملا ةجلاعملا ةوطخ لالخ ففخملا سبدلا رارمإ متي
 . "نسحملا ءزجلا "و )BETAINE rich( "عطاقتملا يركس ريغلا ءزجلا " نيب لصفلاىلوألا ةلحرملا
. يوناث جتنمك عابيو ةيئزج تارولب عم هطلخ متي وأ وھ امك "عطاقتملا يركس ريغلا ءزجلا " عيب نكمي ثيحب ، نيئزجلا زيكرت يرورضلا نم هنأ
.)يركس ريغ ءزج( تارولبلاو )يئزج ركس( ةصالخلا جتنت يتلاوةیناثلا ةلحرملا يف "نسحملا ءزجلا " ةجلاعم متيو
 ةيلمع ضارغألو دراولا سبدلافيفختل )ؤفاكتلا ةيئانث ةبجوملا تانويألا نم ةيلاخ هايم وأ ( فيثكت طيسو يلإ هالعأ ةحضوملا ةموظنملا جاتحت
. يفارغتاموركلا لصفلا

-:ةيلاتلاصاوخلا هتجلاعم دارملا سبدلا ىدل نوكتس

%80ةفاجلا ةداملا

%60ةواقنلا

ىصقأ دحك ةفاجلا ةداملا نم % /meq3يلكلا رسُعلا

ىصقأ دحك ةفاجلا ةداملا نم %1.3يسكع ركس

Betaine5% ىصقأ دحك ةفاجلا ةداملا نم

-:يلي ام بسح ةحضوم ةيلمعلا تاوطخ عيمج

فیفختلا
.ةيوئم ةجرد85 دودح يف ةرارح ةجرد يلإ نخسي مث ، فيثكتلا طيسوب هفيفخت متيو يمويلا نازخلا نم سبدلا لئاس خض متي

ةرتلفلا
 مجح سايكأ يلع يوتحت يتلا ةقيقدلا رتالفلا لالخ نم تازاغلا دراط يلإ لئاسلا خض متي مث ، يئدبم رتلف لالخ نم هفيفخت دعب سبدلا ةرتلف متي
.نوركيم10-5 اهتاحتف

تازاغلا درط
.ريخبتلا ةموظنمب يحطسلا فثكملا عم هليصوت مت يذلا تازاغلا دراط لالخ هرارمإ متي مث ةيوئم ةجرد85 يلإ سبدلا نيخست ةداعإ متي
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يفارغتاموركلا لصفلا
 ءزجلا " نع "عطاقتملا يركس ريغلا ءزجلا " لصُفي ةلحرملا هذھ يفو ، ىلوألا ةلحرملا دوماع يلإ تازاغلا درط لامكتسأ دعب سبدلا لئاس خض متي
. ةيناثلا ةلحرملا يلإ اهنمو ةقيقدلا رتالفلا ربع نسحملا لئاسلا رمي .ريخبتلا ةموظنم يف امھزيكرت متي مث "نسحملا
 متي مث ، )Bx° 37-35( هردق زيكرت دنع بصخملا زوركسلا ءزج عاجرتسإ متيو ةيفارغتاموركلا ةيلمعلا لالخ ةيقبتملا تايركس ريغلا لصف متي
. ةزكرملا ةيئزجلا تارولبلاو زكرملا عطاقتملا ءزجلا جزم نكمي اھدنعو ، ةيئزجلا تارولبلاو ةعجرتسملا ةصالخلا زيكرت
 فيثكتلا طيسو طلخ متي ضرغلا اذهلو ، ةجلاعملل هايمك لمعتسيل ةموظنملا يلإ داعيو هالعأ امهيلإ راشملا نيزيكرتلا الك نم فيثكتلا طيسو باسني
.ىفصم ءامك همادختسإ ةداعأ لبق هنم تازاغلا درطتو رتلفي مث رسُعلا ةلازملا ضيوعتلا هايم عم
 رسُعلا ةلازملا هايملل ليدبك عنصملاب فيثكتلا طيسو لالحإ نكمملا نم هنأ ثيح ، ضيوعتلل هايمك رسُعلا ةلازم هايم وأ فيثكتلا طيسو مادختسإ نكمي
. ضيوعتلل هايمك مدختسيو

جتنملا ةدوج

%32-29 ةفاج ةدام :ةصالخلا

 يف ةصالخلا ةرولب نم عجرتسملا يرولبلا ركسلا لثمي( %82:عجرتسملا ركسلا يلامجإ
)ةيثالث نايلغ ةموظنم

4.5 ةفاج ةدام:تارولبلا

)هاندأ حضوملا داوملا نزاوت ىلع ًءانب( رثكأ وأ %90:ناولألا ةلازإ

 ةيذغت نأ ضارتفإ عم1 يلإ6.25 هردق ةيذغت مجح يلإ ىفصم ءام مجح ةبسن ىلع ًءانب %82 ةبسنب عجرتسملا زوركسلا يلامجإ ديدحت مت دقل
.%80 اھردق )RDS( سبدلا
  .هتواقن ةجردو لصفلا زاهج ربع عجرتسملا ركسلا ةصالخ يھ عجرتسملا يلامجإلا باستحإل ةمدختسملا ةديحولا تاسايقلا نإ

 هباستحأ متيسو ، )ةصالخلا نم ركسلا رولبت دعب يقبتملا سبدلا( %60 ةبسنب يوناثلا سبدلا ةواقن ىلع ًءانب )OR( عجرتسملا يلامجإلا ديدحت مت
:ةيلاتلا ةلداعملا بسح

:نأ ثيح
R= لصفلا زاهج ةيذغت يف ةصالخلا ءزج عم ةيقبتملا ركسلا ةبسن وأ عاجرتسألا 

Qe= ةصالخلل ةيقيقحلا ةواقنلا ةجرد

 يلامجإلا عم قفاوتت يتلا )Qe( ةصالخلا ةواقن ةجردو )R( لصفلا زاهجب عجرتسملل ةفلتخملا عيماجملا هالعأ ةروكذملا ةلداعملا بستحت
. %82 هردقو عجرتسملا
-: يلي ام بسح )CE( ناوللا ةلازإل ةيوئملا ةبسنلا بستحتو ، ةمئاقلا داوملا نزاوت يلع ناولألا ةلازإ دمتعت



ر كسلا  ةجلاعم

©  IDRECO  S.p.A - All rights reserved – IDRECO  VAT no. 02302650185 – CCIA Pavia

roberto.alpini
Rettangolo



تفوسوبراك ةیلمع– فیفخلا ریصعلا رسُع ةلازإ

تفوسوبراك ةیلمع فیصوت

.بصقلا وأ رجنبلا نمجتانلا فیفخلا ریصعلا رسُع ضیفختل ةموظنملا میمصت مت دقل
.مویدوصلا ةئیھ يلع بجوملا نویألا لدابتل ةفیفخ ةیطاطم قئاقر رسُعلا لیزم مدختسی
 جاتحیالثیحب غیرفتلا دنع نیتیلخلا كلتجیرعت متیو ،ً اعم فیفخلا ریصعلا يلع نیتیلخ غیرفت متی ثیحب ایالخ ثالثلا میمصت ةموظنملا مدختست
.طایتحألا عضو يف وأ دیدجتلا ةیلمع يف نوكت نأ امأف ةثلاثلا ةیلخلل ةبسنلابو ، تقولا تاذ يف دیدجتلا يلإ امهیلك
 ةنراقملاب ةریغص تابیكرت مادختسأب كلذو لماكلاب عنصملا قفدت ةجلاعم ةیناكمأ رفوت عیرسلا قفدتلا تالدعمو ةیطاطملا قئاقرلل ةریبكلا ةعسلا نإ
.بجوملا نویألالدابتل ةیوق ةیطاطم قئاقر مدختست يتلا ةجلاعملا بیلاسأ عم
 يلع ةظفاحملا عم لماكلاب ةیلخلا ریودتل تاعاس ينامث نع ةدملا لقت ال نأ يرورضلا نمو ، رسُعلا زیكرت بسحب غیرفتلا ةرود ةدم نیابتت
 ةیلاتلا ةیلخلا عضو متی تقولا تاذ يفو رسُع برست ثودح لبق ةمدخلا نم ةیلخلا جارخإ متی ثیحب ةرودلا ةدم دیدحت مت دقو ، ةیلمعلا ةیرارمتسأ
.ةمدخلا طخ يلع
.ریخبتلا ةطحم يلإ هلیصوت متیو ةیطاطملا قئاقرلا ربع ةیلحتلا ةلازإ ةلحرم لالخ ریصعلا عفد متی
.تارخبملا يلإ اهلاسرأ متی يتلا هایملا ةیمك لیلقت ينعی امممجحلا يلامجإ ةطساوب قلغلا ةطقن دیدحت متی
.ریصعلا قفدت بایسنإ هاجتإل سكاعم بایسنأب دیدجتلا ةیلمع متت
. عزوملا يلإ هتداعإنكمی ثیحب دیدجتلل طیسوك كیتیربكلا ضماح رایتخأ مت

 ،نابوذلل اهتیلباق زواجت مدع نم دكأتلل رذحلا ذخأ يرورضلا نم هناف نابوذلل ةلباق داكلاب نوكت دیدجتلا لالخ ةجتانلا مویسلاكلا تاتیربك نأ ثیحو
.قفدتلا لدعمل بسانملا عافترألا يلع ةظفاحملا عم %0.5 نم لقأ ضماحلا زیكرت نوكی نأ بجی كلذ ثودح عنملو
 طخ يف اهنقحب كلذو ةیلمعلا يف لماكلاب اهمادختسإ ةداعإ نكمی هنأ الإ ،ً ایبسن قئاوعلا دحأ كلهتسملا دیدجتلا طیسول ةجتنملا ةریبكلا تایمكلا ربتعت
.ينیجوردیهلا مقرلا لیدعتل ةبولطملا تایمكلل حیحصلا لدعملاب عزوملا دیوزت
 لیدبتلا يلع لوصحلل كلذو ةعسلل ةبسنلاب دیدجتلا طیسو نم طقف %110 عم ةدیج ةیلعافب هدیدجت نكمی فیفخلا بجوملا نویألا لدابم ماظن نإ
 دیدجتلا طیسو ردھ متی ال يلاتلابو هایملاب عزوملا دیوزت طخ يف ينیجوردیهلا مقرلا لیدعتل كیتیربكلا ضماح مادختسإ نكمی .نیجوردیهلا يلإ لماكلا
.ضئافلا

قئاقرلا ضوحل دعاصتملا حیشرتلا ةطساوب كلذو مویدوصلا ةئیھ يلإ ةیطاطملا قئاقرلا لیوحت متی مث دیدجتلا ةلحرم دعب فطشلا ةلحرم أدبت
 . %2 هردق زیكرتبNaOH لولحم مادختسإب ةیطاطملا

.بیرستلا ةطقن دنع ایالخلا غیرفت متی امدنع ةیذغتلا رسُع ةمیق نم %2 نع لقی طسوتمبً افیفخً اریصع جتنیو ةدیج ةروصب ماظنلا اذھ لمعی

 نكمملا نمف مویسلاكلا عزن صخی امیف تاذلابو ،جلاعملا ریصعلا نم جتنملا ركسلا سبدل ةیلاعلا ةدوجلا وھ رسُعلا ةلازإل ةیلمعلا هذھ ایازم مھأ نإ
 .ةیفاضإ رسُع ةلازإ ةیلمعل ةجاحلا نودب تانویألا عزن ةطحم يف ةجلاعملا نم دیزملا ءارجإ
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NRS ةیلمع– فیفخلا ریصعلا رسُع ةلازإ

NRS ةیلمع فیصوت

.رجنبلا نم جتانلافيفخلا ريصعلا رسُع ضيفختل ةموظنملا ميمصت مت دقل
 .مويدوصلا ةئيھيلع بجوملا نويألا لدابتل ةيوق ةيطاطم قئاقر رسعلا ليزم مدختسي
 جاتحيالثيحب غيرفتلا دنع نيتيلخلا كلتجيرعت متيو ،ً اعم فيفخلا ريصعلا يلع نيتيلخ غيرفت متي ثيحب ايالخ ثالثلا ميمصت ةموظنملا مدختست
.طايتحألا عضو يف وأ ديدجتلا ةيلمع يف نوكت نأ امأف ةثلاثلا ةيلخلل ةبسنلابو ، تقولا تاذ يف ديدجتلا يلإ امهيلك
 يلع ةظفاحملا عم لماكلاب ةيلخلا ريودتل تاعاس ينامث نع ةدملا لقت ال نأ يرورضلا نمو ، رسُعلا زيكرت بسحب غيرفتلا ةرود ةدم نيابتت
. ةيلمعلا ةيرارمتسأ
.ةمدخلا طخ يلع ةيلاتلا ةيلخلا عضو متي تقولا تاذ يفو ريبك رسُع برست ثودح لبق ةمدخلا نم ةيلخلا جارخإ متي ثيحب ةرودلا ةدم ديدحت مت دقو
. مجحلا يلامجإ ةطساوب قلغلا ةطقن ديدحت متي
. مويسلاكلا عوزنمً افيفخً اريصع جتنت ال يتلاو ليغشتلا تاوطخ عيمج ديدجتلا ةيلمع ةلحرم لمشت
 ،جتنملا ريصعلل جومتلا حبك نازخ نم هبحس متي رسُعلا لازم فيفخ ريصع لمعتستو دعاصتملا قفدتلا عضو يف ديدجتلا ةيلمع تاوطخ عيمج متت
 ةيطاطملا قئاقرلا بيطرت فدهب رسُعلا لازم ريصع مادختسأب يسكعلا ليسغلا مث ، ةيطاطملا قئاقرلا نم ءاوهلا ةلازإب ديدجتلا ةيلمع لحارم أدبتو
. بئاوشلا نم اهصيلختو
 قئاقرلا ديربت كلذ دعب متيو ، ةيناثلا ةنبركلا ةلحرم دعب رتالفلا يلإ ةرمتسم ةروصب هخض متيو فيفختلا نازخ يف يسكعلا ليسغلا قفدت عيمجت متي
.رسُعلا لازم دراب ريصع مادختسأب ةيوئم ةجرد35 يلإ ةيطاطملا
50-40 يلع يوتحي ةيوئم ةجرد35 اھردق ةرارح ةجردبرسُعلا لازملا درابلا فيفخلاريصعلل دعاصتم قفدتب ةيطاطملا قئاقرلا ديدجت ةيلمع متت مث
.ةيوئم ةجرد35 هترارح ةجرد دراب فيفخ ريصع مادختسأب ديدجتلا طيسول ةقيقد ةحازإ كلذ عبتيو ، )%100 ةبسنب(NaOH نم رتل / مج
 ةموظنم يلإ نازخلا اذھ نم ةرمتسم ةروصب هليوحت متيو فيفختلا نازخ يف كلهتسملا ديدجتلا طيسو يلع يوتحي يذلا يركسلا مويسلاكلا عيمجت متي
.يبيلحلا ضماحلا ريضحت
80 اھردق ةرارح ةجردبرسُعلا لازملا نخاسلا فيفخلاريصعلل دعاصتم قفدتب ةيطاطملا قئاقرلا ضوحل فطش ةيلمع ءارجإب ديدجتلا ةيلمع لمكتُست
   .قلغلا ةلحرمب ديدجتلا ةيلمع متتختو .ةيطاطملا قئاقرلا ضوح نيخستو مويدوصلا ديسكورديھ ةلازإ فدهب كلذو ، ةيوئم ةجرد
 .ةيناثلا ةرتلفلا يلإ يسكعلا ليسغلا عيمجت نازخو ىلوألا ةنبركلا يلإ ديدجتلا طيسو عيمجت نازخ نيب فطشلا ةيلمع نم جتانلا قفدتلا ميسقت متي
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