
العدد العدد 74

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 3 ربيع األو ربيع األوّل ل عام عام 1436 هـهـ

اIوافق اIوافق 25 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واIـتـضـمّن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه

qادّة 4 منـهIال سيّما ا qاألساسي

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اIؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

qواألوقــاف

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 30 صـــفـــــر عـــــام 1423 اIــــوافــق 13 مـــايـــــو ســـنـــة 2002
الـــذي يـــحـــدّد الــتـــنـــظـــيم اإلداري لـــفــروع اIـــركـــز الـــثــقـــافي

qاإلسالمي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادّة 4 من اIـــرســـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اIــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنـة 2001 واIـذكـور أعالهq يـحـدّد هـذا
الـقرار إنشـاء فرع للـمركز الـثقافي اإلسالمي في كـل من

واليتي تندوف والبيض.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1436 اIــوافق 19
نوفمبر سنة 2014.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قرا مؤرخ في قرا مؤرخ في 26 رمضان عام  رمضان عام 1434 اIوافق  اIوافق 4 غشت سنة غشت سنة
q2013 يـجـعـل مـنـهج حتـديـد نـســبـة اIـادة الـدسـمـة في يـجـعـل مـنـهج حتـديـد نـســبـة اIـادة الـدسـمـة في

احلليب إجباريا.احلليب إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 326-12 اIـؤرخ
في 7 شـــوال عـــام 1433 اIــــوافق 4 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبـــمـــقــــتـــضـى الـــمــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 39-90
اIـــؤرخ في 3 رجـب عــام 1410 الــمــوافق 30 يـنـايــر سـنـة
1990 واIــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اIــــعــــدل

qتممIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقد¬ اIوا

- و�ـــقـــتــضـى الـــقـــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIـؤرخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1414 اIــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنـــــة 1993
واIتـعلق �ـواصفات بـعض أنواع احللـيب اIعـد لالستهالك

qوعرضه

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غـــــشـت ســـــنــــة1997
واIتعلق باIواصـفات التقنية ألنواع احلليب اIركز   غير

qاحمللي واحمللي وشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIــتـــعــلق بــاIـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
  qوشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 17 رجب عـام 1420
اIــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واIــــتــــعـــلـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

qواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير اIاليةوزير اIالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اIادة الدسمة في احلليب إجباريا.

اIــادةاIــادة 2 :  : من أجل حتــديـــد نــســبــة اIـــادة الــدســمــة في
احلـليبq فـإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقـمع الغش واخملـابر
اIعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في

اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

اIـادةاIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية. 

حـرر بــاجلــزائـر في 26 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق 4
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـقاIلحـق

منهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليبمنهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليب

منهج غرافيمتري (منهج مرجعي)منهج غرافيمتري (منهج مرجعي)

يـخصص هـذا اIـنهج تـقنـيـة مرجـعـية لـتحـديـد نسـبة
اIـادة الدسـمـة حلـلـيب ذي نـوعـية فـيـزيـوكـيـميـائـيـة جـيّدة.
يـطــبق هـذا اIـنــهج عـلى حــلـيب الـبــقـرة الـطـازج والــنـعـجـة
واIـاعـز وعـلى احلـلـيب قـلـيل الـدسم وعـلى احلـلـيب مـنـزوع
الــدسم وعــلى احلــلــيب احملــفــوظ كــيــمــيــائــيـا وعــلـى احلـلــيب
الـــســـائل اخلـــاضـع لـــلـــمـــعـــاجلـــة. ال يـــطـــبـق هـــذا اIـــنـــهج عـــلى
احلـلــيب مـنــزوع الـدسـم في حـالــة الـبــحث عن دقــة كـبــيـرة

مثال Iعرفة مدى فعالية عملية نزع الدسم.

مالحظةمالحظة - يسمى هذا اIنهج عادة روز - ڤوتليب.

1. التعريف التعريف

Iــتـطـلــبـات هـذا اIــنـهج يــطـبق اIـصــطـلح والــتـعـريف
اآلتيان :

نسـبة اIـادة الدسـمة لـلحـليب :نسـبة اIـادة الدسـمة لـلحـليب : هي الـنسـبة الـكتـلية
لـلــمـواد مـحـددة بــهـذا اIـنــهج ويـعــبـر عـنــهـا كـنــسـبـة كــتـلـيـة

وبالنسبة اIئوية.

2. اIبـدأ اIبـدأ

تـستـخلص كـميـة من محـلول األمـونيـاك اإليثـانولي
لـعـينـة مـأخـوذة للـتـجربـة بـواسـطة أكـسـيد ثـنـائي اإليـثيل
وإثــيــر الـبــتـرول. يــتم الــتــخـلص مـن اIـذيــبــات عن طـريق
عـــمـــلــــيـــة الـــتـــقــــطـــيـــر أو الـــتــــبـــخـــرq ثم حتــــدد كـــتـــلـــة اIـــواد

اIستخلصة.

3. الكواشـف الكواشـف

عدا تـعـليـمات مـخـالفـةq تسـتـعمل فـقط كواشف ذات
نوعية حتليـلية معترف بها وماء مقطر أو منزوع اIعادن

أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.

يجب أال تترك الكواشف بقايا معتبرة عند القيام
بالتحديد حسب اIنهج اخملصص (2.2.7).

1.3 هـيـدروكـســيـد األمـونـيـوم هـيـدروكـســيـد األمـونـيـومq مـحـلــول يـحـتـوي عـلى

نسبة كتلية من NH3 بحوالي %25 (p20 = 910 غ/ل).
مالحـظةمالحـظة - إذا لم يتـوفر لـدينـا محـلول هـيدروكـسيد
األمـنيـوم بـهـذا الـتركـيـزq فـيمـكن اسـتـعـمـال محـلـول أكـثر

تركيزا وذي تركيز معروف (1.4.7). 
2.3 إيــــــثــــــانــــــول إيــــــثــــــانــــــول q( C2H5OH) أو إيــــــثــــــانــــــول مــــــغــــــيّــــــر

بـاIـــيثـانول يـحتوي عـلى نسـبة حـجمـية لإليـثانـول تقدر
بـ 94% على األقل (أ.5).

3.3 مــحــلــول أحــمــر - كــونــغــو مــحــلــول أحــمــر - كــونــغــوq يـذوب 1 غ مـن أحــمـر

كـونغـو في حـوجـلـة مدرجـة سـعـتـها 100 مـلل (14.4). يـكمل
احلجم باIاء إلى غاية خط التدرج.

مالحظةمالحظة - يـستعـمل هذا احمللـولq الذي يسـمح برؤية
qــذيب والــطــبــقـة الــســائــلـةIا Xأحــسن لــلــســطح الــفـاصل بــ
بصـفة اختـيارية q(2.4.7) و¡ـكن استعـمال مـحاليل سـائلة

أخرى من اIلونات شريطة أال تغيّر نتيجة التحديد.
4.3 أكــــســـيــــد ثــــنــــائـي اإليـــثــيل  أكــــســـيــــد ثــــنــــائـي اإليـــثــيل q(C2H5OC2H5) خـــال

مـن الــبــيــروكـســيـدات (أ.3) ال يـحــتــوي عـلـى أكــثـر مـن
2 مــلغ / كــلـغ من مــضــادات األكــســدة ومـطــابـق Iــواصــفـات

التجربة على بياض (q2.2.7 أ.1) و (أ.4).
مالحـــظــةمالحـــظــة - تــتـــرتب أخــطـــار عن اســـتــعـــمــال أكـــســيــد
ثـــنـــائـي اإليـــثـــيـل وهـــنـــاك دراســـات قـــيــــد اإلعـــداد من أجل
اسـتـبـدال أكـســيـد ثـنـائي اإليـثـيل بـكـاشف آخـرq شـرط أالّ

يغيّر هذا األخير النتيجة النهائية للتحديد.
Xذو درجـة غـلـيـان مـحـصـورة بـ q5.3 إثـيـر الـبـتـرول إثـيـر الـبـتـرول

30° م و60° مq أو كـــــبــــــديل بــــــنـــــتـــــان (CH3[CH2]3 CH3) ذي

درجــة غـــلــيــان 36° مq مـــطــابـق Iــواصـــفــات الــتـــجــربـــة عــلى
بياض (q2.2.7 أ.1) و (أ.4).
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مالحـظـةمالحـظـة - من اIـســتـحـسن اســتـعــمـال الـبــنـتـان ألنه
أكثر نقاوة وذو نوعية ثابتة.

6.3 خـــلــيط اIــذيــبــات خـــلــيط اIــذيــبــاتq تــخــلط أحــجــام مــتــســاويــة من

أكــسـيــد ثــنــائي اإليــثـيل (4.3) وإثــيـر الــبــتـرول (5.3) قـبل
حلظات قليلة من االستعمال.

4. التجهيـزات التجهيـزات

مالحـظةمالحـظة - نـظـرا لكـون الـتـحديـد يـسـتـلزم اسـتـعـمال
اIـذيــبـات اIـتـطــايـرة الـقـابـلــة لاللـتـهـابq فــيـجب أن يـكـون
الـتجـهيـز الكـهربـائي اIسـتـعمل مـطابـقا لـلقـوانX اخلـاصة

بأخطار استعمال هذه اIذيبات.

أجهزة عادية للمخبرq ال سيما ما يأتي :
1.4 ميـزان حتليلي ميـزان حتليليq بإمكـانه أن يزن بـتقريب 1 ملغ

وبدقة مبينة تساوي 0,1 ملغ. 
2.4 جــهــاز الــطــرد اIــركـزي جــهــاز الــطــرد اIــركـزيq الــذي ¡ـكـن فــيه إخــضـاع

حـوجالت أو أوعـيـة االسـتـخالص (6.4) إلى دوران بـتـواتر
يـتراوح من 500 دورة/دقـيـقة إلى 600 دورة/دقـيـقـة حـتى
يــــنـــتـج تـــســــارع مــــركـــزي من 80 ج إلى 90 ج فـي الــــطـــرف

اخلارجي للحوجالت أو األنابيب.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة - إن اســــتــــعـــمــــال جـــهــــاز الــــطـــرد اIــــركـــزي

اختياري لكن يوصى به (5.4.7).
3.4 جـهــاز الـتـقــطـيــر أو الـتـبــخـيـر جـهــاز الـتـقــطـيــر أو الـتـبــخـيـرq يـسـمـح بـتـقــطـيـر

اIـذيــبـات وإيـثـانــول احلـوجالت أو بـتــبـخـيــرهـا في أوعـيـة
بـيــشــر وكـبــسـوالت (12.4.7) في درجــة حــرارة ال تـتــجـاوز

100° م.

4.4 جـهـاز نازع لـلـرطـوبة جـهـاز نازع لـلـرطـوبةq بتـسـخـX كـهـربـائي مزود

�ـنـافـذ لـلـتـهويـةq مـفـتـوحـة تمـامـا ¡ـكن ضـبـطـهـا في درجة
حرارة 102 ± 2° م في الوسط اIستعمل.

يــجب أن يـــكــون جــهـــاز الــتــجـــفــيف مـــزودا �ــقــيــاس
درجة حرارة مناسب.

5.4 حــــمـــــام مــــائي حــــمـــــام مــــائيq ¡ــــكـن ضــــبــــطـه في درجــــة حــــرارة

تتراوح بX 35° م و40° م.
6.4 حــــــوجـالت اســــــتــــــخـالص اIــــــادة الــــــدســــــمـــــة حــــــوجـالت اســــــتــــــخـالص اIــــــادة الــــــدســــــمـــــةq نـــــوع

«ماجونيي».
مالحـظةمالحـظة - ¡كـن كذلك اسـتعـمال أنـابيب اسـتخالص
اIـادة الـدســمـة مـزودة �ـمّص أو جـهــاز غـسلq لـكن طـريـقـة
العمل حينئذ تكون مختلفة وهي مبينة في اIالحظة ب.
يـــــجب أن تـــــكــــون احلـــــوجالت مـــــزودة بــــســـــدادات من
الـفـلـX من نـوعـيـة جـيـدة أو من مـادة أخـرى [مـثالq مـطـاط

[(PTFE) Xســيلـــيكـوني أو مـتــعــدد رباعي فـليـور االثيـل
ال تتـأثـر بالـكواشف اIـسـتعـملـة. يـجب أن تغـسل سدادات
الــفـلــX بـواســطـة أكــسـيــد ثـنــائي اإلثـيل (4.3) وتـتـرك في
اIـــــاء في 60° م أو أكــــثـــــر خالل 15 دقــــيـــــقـــــة عـــــلـى األقل ثم
Xــاء بـــطــريــقــة تـــكــون مــنــغـــمــســة حلــIتـــوضع لــتـــبــرد في ا

استعمالها.

7.4 الــــركـــــيــــزة الــــركـــــيــــزةq لـــــتــــثـــــبــــيـت حــــوجـالت (أو أنــــابـــــيب)

إستخالص اIادة الدسمة (6.4).

8.4 قارورة الغسل قارورة الغسلq يتالئم استعمالها مع خليط

اIذيبات (6.3).

ال تستعمل قارورات الغسل من البالستيك.

9.4 أوعـيـة السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمـة أوعـيـة السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمـةq مـثال حـوجالت

لـلـغـلـيـان (حوجالت ذات قـاع مـسـطح) سـعـتـها من 125 مـلل
إلى 250 مــللq حـــوجالت مــخـــروطــيــة ســـعــتــهــا 250 مــلل أو

كبسوالت معدنية.

إذا اســتـعــمـلـت كـبــسـوالت مــعـدنــيــةq يـجب أن تــكـون
من األفـــــضل مـن فــــوالذ غــــيـــــر قــــابـل لألكـــــســــدة وذات قــــاع
مـسطـح ويتـراوح قطـرها من 80 ± إلى 100 ± وارتفـاعـها

حوالي 50 ±.

10.4 أجهزة تـعديل الغليانq  أجهزة تـعديل الغليانq خاليـة من اIادة الدسمة

ومن خـــزف غــيــر مـــســامي أو من كـــربــور الــســـيــلــيـــســيــوم
(تكون اختيارية إذا استعملنا كبسوالت معدنية).

11.4 مــخــبـــارات مــدرجــة مــخــبـــارات مــدرجــةq ســعـــتــهـا من 5 مـلل إلى

25 ملل.

12.4 ماصات مدرجة ماصات مدرجةq سعتها 10 ملل.

13.4 مالقـط مـــــعـــــدنـــــيــــة مالقـط مـــــعـــــدنـــــيــــةq مـالئـــــمـــــة Iـــــسـك احلـــــوجالت

وأوعية بيشر أو الكبسوالت.

14.4 خوجالت مـعايرة خوجالت مـعايرةq ذات خط تدرج واحـدq سعتها

100 ملل.

5. اقتطاع العينـة اقتطاع العينـة

ينجز اقتطاع العينة في الشروط اIالئمة.

من األحـــسن أن يـــتــلـــقى اخملـــبــر عـــيـــنــة �ـــثـــلــةq غـــيــر
متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين.

حتفظ كل مـن العـينـات الـسائـلةq الـلـزجة أو اIـعجـنة
فـي درجـة حــرارة مــحــصــورة بـX 2° م و6° م انــطـالقــا من

حلظة اقتطاع العينة حتى بدء طريقة العمل.
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6. حتضير عينة للتجربة حتضير عينة للتجربة

qتـوضع عيـنة التـجربـة في درجة حرارة 38° م ± 2° م
بـــاســـتــعـــمـــال احلـــمــام اIـــائي (5.4). تـــخـــلط الـــعــيـــنـــة جـــيــدا
وبـلطـف عن طريق تـدويـر مكـرر لـلوعـاءq مع احلـرص على
جتـنب تــشـكل الــرغـوة أو اخملض ثم تــبـرد عــيـنــة الـتــجـربـة
بـســرعــة في حـوالي 20° م ± 2° م. يـجـب أال تـبــرد عـيــنـات
احلــلـيب اIــمـخــوضq ألن هـذه األخــيـرة يــجب أن تـوزن في

درجة حرارة تتراوح بX 30° م و40° م (1.7).

إذا أمــكن احلـصـول عــلى عـيـنــة لـلـتـجــربـة مـتــجـانـسـة
بــدون تــســـخــX مـــســبق بــX 38° م ± 2° م (مـــثال عــــيـــنـــات
احللـيب اIنـزوع الدسم)q من األحـسن اتبـاع طريـقة الـعمل

التالية. 

تـعدل درجة حـرارة عيـنة التـجربة في 20° م ± 2° م.
تــخـــلط بــعـــنــايـــة لــلـــتــأكـــد من الــتـــوزّع اIــتـــجــانس لـــلــمــادة
الــدسـمــة في عــيــنــة الــتـجــربــة. عــدم الـرج بــشــدة لــتــجـنب

تشكل رغوة احلليب ومخض اIادة الدسمة.

مالحـــظــةمالحـــظــة - يـــجب عـــدم تـــوقع احلـــصـــول عـــلـى قـــيـــمــة
صحيحة لنسبة اIادة الدسمة :

qأ) إذا كان احلليب �خوضا

ب) عـنــد اإلحـســاس بـرائــحـة �ــيـزة ألحــمـاض دســمـة
qحرة

ج) إذا ظــهــرت جــزيــئــات بـــيــضــاء عــلى جــدران وعــاء
الـــعــــيـــنـــة أو طـــغـت قـــطـــرات مـن مـــادة دســـمـــة عــــلى ســـطح

العينة أثناء أو بعد حتضير عينة التجربة.

7. طريقة العمل طريقة العمل

مالحظةمالحظة 1 - إذا تطلب األمـر التحقق من االسـتجابة
لشروط اIقـدمة فيما يخص حد التكرارية q(2.9) فيجرى

حتديدين منفصلX وفقا لـ (1.7) إلى (4.7).

مالحظةمالحظة 2 - هناك طريقـة عمل أخرى تستعمل فيها
أوعــيـة إســتـخالص اIــادة الـدســمـة مــزوّدة �ـمّـص أو جـهـاز

غسل (اIالحظة 6.4) اIبينة في اIالحظة ب.

1.7 العينة اIأخوذة للتجربة العينة اIأخوذة للتجربة

تـخـلط عــيـنـة الــتـجـربـة (الــنـقـطـة 6) بـتـدويـر الـوعـاء
بـــلـــطـف ثالث أو أربع مــــرات. تـــوزن فـــوراq مــــبـــاشـــرة أو
بالـفصلq بتقريب 1ملغq 10غ إلى 11غ من عيـنة التجربة

في حوجلة االستخالص (6.4). 

يجب أن توضع العيـنة اIأخوذة للتجـربة كليا بقدر
اإلمـــــــكــــــــان في اجلــــــــزء الـــــــســــــــفـــــــلـي (الـــــــضــــــــيق) حلــــــــوجالت

االستخالص.

2.7 التجارب على بياض التجارب على بياض

1.2.7 جتربة على بياض للمنهج جتربة على بياض للمنهج

qيـقــام بـتـجــربـة عـلـى بـيـاض بــالـتـتــالي مع الـتــحـديـد
بـاســتـعــمـال نــفس طــريـقــة الـعــمل ونـفـس الـكــواشفq لـكن
بــتــعـويـض الـعيـنـة اIأخـوذة لـلتـجربـة اIـبيـنة في (1.4.7)

بـ 10 ملل من اIاء (أ.2).

عـنـدمـا تـقـوم بـتحـلـيل كـمـيـة من الـعـينـات لـلـتـجـربة
فــإنه ¡ـكن لـعـدد دورات الــتـجـفف أن تـتـغــيـر بـX عـيـنـات
مـخـتـلـفةq إذا اسـتـعـمـلت عـينـة عـلى بـيـاض حلـصة بـأكـمـلـها
فيجب الـتأكد من أن قـيمة الـعينـة اIستـعملة عـلى بياض
حلــســاب نـســبــة اIــادة الـدســمــة لـعــيــنــة فـرديــة § احلــصـول

عليها في نفس شروط العينة الفردية.

إذا جتـــاوزت بـــانــتـــظـــام الــقـــيـــمــة اIـــتـــحـــصل عــلـــيـــهــا
لــلـتــجـربــة عـلى بــيـاض 1,0 مــلغq تـفــحص الــكـواشف إذا لم
يـجـر ذلك حـديـثـا (2.2.7). يـجب أن تـسـجل الـتـصـحـيـحـات
التي أجريت لقيم أكبر من 2,5 ملغq في كشف التحليل.

2.2.7 جتربة على بياض للكواشف جتربة على بياض للكواشف

مـن أجل الــــتـــــحــــقق من نـــــوعــــيــــة الــــكــــواشفq جتــــرى
جتـربــة عـلى بـيـاض كـمـا هـو مـذكـور في (1.2.7). بـاإلضـافة
إلى ذلك ومن أجـل مـراقــبــة الـكــتلq يــســتـعــمل وعــاء فـارغ
الســتـرجـاع اIـادة الـدســمـةq مـهـيـأ كــمـا هـو مـبـX في (3.7).
يجب أن ال تترك الكواشف بقايا أكبر من 1,0 ملغ (أ.1).

إذا كـانت بقـايا كـواشف الـتجـربة عـلى بيـاض كامـلة
qذيبـات بطريـقة منـفصلةIحتـدد بقايـا ا qأكبر من 1,0 ملغ
بـتـقـطـير 100 ملل مـن أكسـيـد ثـنـائي اإليـثيل (4.3) وإيـثر
البترول (5.3) على التوالي. يـستعمل وعاء مراقبة فارغ
من أجل احلــصـول عــلى كـتـلــة حـقـيــقـيـة مـن الـبـقــايـا والـتي

يجب أال تكون أكبر من 1,0 ملغ.

قــــــد يـــــحــــــدث وأن حتـــــتــــــوي الــــــكـــــواشـف عـــــلـى مـــــواد
متطـايرة والـتي تكـون محجـوزة بقـوة في اIادة الـدسمة.
إذا كـانت هـنــاك تـعـلـيـمـات لـوجـود مـثل هـذه اIـوادq جتـري
جتـــارب عـــلى بـــيــاض لـــكل الـــكــواشف ولـــكل مـــذيبq وذلك
باسـتعمـال لكل واحـد وعاء للـمادة الدسـمة مع حوالي 1 غ
من اIـادة الـدسمـة لـلـزبدة اIـنـزوعـة اIـاء. تقـطـر من جـديد
اIـذيـبـات بـوجـود 1 غ من اIـادة الـدسـمـة لـلـزبـدة اIـنـزوعة
اIـاء لـ 100 مـلـل من اIـذيب. تـسـتــعـمل اIـذيــبـات مـبـاشـرة

بعد إعادة التقطير إذا اقتضى األمر.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 74 3 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

تغـيـر الـكـواشف أو اIـذيـبـات غـيـر اIـرضـيـة أو يـعاد
تقطير اIذيبات.

3.7 حتضير الوعاء السترجاع اIادة الدسمة حتضير الوعاء السترجاع اIادة الدسمة

يـــجــــفف الـــوعـــاء Iــــدة ســـاعـــة واحـــدة (9.4) مـع بـــعض
مـــــعــــدالت الــــغــــلــــيــــان (10.4) فـي جــــهــــاز الــــتــــجــــفــــيف (4.4)

مضبوطا في 102° م ± 2° م.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 - يــنــصح بــاســتــعــمــال مــعــدالت الــغــلــيــان
لـلـسـماح بـغـلـيان خـفـيف أثـنـاء الـتخـلص من اIـذيب فـيـما
بــــعــــدq الســــيــــمـــا فـي حـــالــــة األوعــــيــــة الــــزجـــاجــــيــــة ويــــكـــون

استعمالها اختياريا في حالة الكبسوالت اIعدنية.

يــحـفظ الـوعــاء من الـغـبــار ويـتـرك لـيــبـرد في غـرفـة
qـدة ســاعـة واحــدة عـلى األقلI الــوزن (األوعـيــة الـزجــاجـيــة

األوعية اIعدنية Iدة 30 دقيقة على األقل).

مالحـظة مالحـظة 2 - من األحـسن أال يـوضع الوعـاء في جـهاز
نــازع لــلـــرطــوبــةq الجــتـــنــاب تــبــريــد غـــيــر كــاف أو مــراحل

تبريد طويلة ومبالغ فيها. 

q(13.4) يزان وبـواسطة مـلقاطIيـوضع الوعاء عـلى ا
يـوزن الــوعــاء بـتــقـريب 1,0 مــلغ من أجل اســتـرجــاع اIـادة

الدسمة.

مالحـظـة مالحـظـة 3 - من األحــسن اسـتــعـمـال مالقط لــتـجـنب
تغيرات درجة احلرارة باخلصوص.

4.7 التحديد التحديد

1.4.7 يــبـــدأ الــتــحـــديــد في مـــدة ســاعـــة واحــدة حــسب

عملية وزن العينة.

يـضـاف 2 مـلل من مـحـلـول هــيـدروكـسـيـد األمـونـيـوم
(1.3) إلى الــعــيـنــة اIــأخــوذة لـلــتــجــربـة (1.7) اIــوجــودة في
حــوجـــلــة االســتــخالص أو حـــجم مــكــافئ مـن مــحــلــول أكــثــر
تـركـيـزا (اIالحـظة 1.3). يـخـلط بـشـدة مع الـعـيـنـة اIـأخوذة

للتجربة في البصلة الضيقة للحوجلة.  

2.4.7 يـــضــاف 10 مـــلل مـن اإليـــثـــانــول (2.3) ويـــخـــلط

بلـطف ولكن بـعمق ومع تـرك محـتوى احلـوجلـة في ذهاب
وإيـاب بـX البـصـلـتX . يـتـجـنب وصـول السـائل بـالـقرب

من عنق احلوجلة.

يضاف إذا اقتضى األمرq قطرتX من محلول أحمر
- كونغو (3.3) وإذا اقتضى األمـر تبرد من جديـد احلوجلة

في درجة حرارة الوسط. 

3.4.7 يـضـاف 25 مـلـل من أكـسـيــد ثـاني اإلثـيل (4.3).

تسد احلوجلة بـسدادة من الفلX مشبعة باIاءq أو بسدادة
من مـادة أخـرى (6.4) مـبــلـلـة بــاIـاء. حتـرك احلـوجــلـة بـشـدة
Iــدة دقـيــقــة واحــدة لـكـن بـدون مــبــالــغـة حــتى ¡ــكن تــفـادي

تشكل مستحلبات ثابتة.

أثــــــنـــــاء الــــرجq تـــــوضع احلـــــوجــــلـــــة في مـــــوضع أفـــــقي
ويــــكـــون الــــجـــزء الـــضــــيـق من احلـــوجــلــة فـي األعــلىq مع
تـرك سـائـل الـجــزء الـعــريـض بـتـنـقـل مـن حـيـن آلخـر
إلـى الــجــزء الــضـيـق. تــبــرّد الــحـوجــلــة عــنـد الــحــاجـة
�ــــاء جــــاري حــــتى تـــــصل درجــــة حــــرارتــــهــــا درجــــة حــــرارة
الــوسـط. تــنــزع ســـدادة الــفــلـيـن بـــحــذر أو أداة الــغــلـق
وتــــغــــسـل بـــمــــا فـي ذلــك عـــنـق الــــحــــوجـــلــــة بـــواســــطـــة
كـــمــــيـــة قــــلـــيــــلـــة مـن خــلـــيط اIــذيـــبــات (6.3). تـــســـتـــعــمل
قــارورة الــغــسل q(8.4) بـــحــيث جتـــري ســوائل الـــغــسل في

احلوجلة.

4.4.7 يـضـاف 25 مـلل من إثـيـر الـبـتـرول (5.3). تـسـد

احلــوجــلــة بــواســطــة ســدادة من الــفــلــX مــعــاد تـرطــيــبهq أو
ســدادة أخـرى مــعــاد تـرطــيــبـهــا (بـغــطــسـهــا في اIــاء) وتـرج
احلـوجــلــة من جــديـد بــلــطف Iـدة 30 ثــاq كـمـا هــو مـبـX في
(2.4.7) وتـــواصـل الــعـــمـــلـــيـــة مـع الــرج كـــمـــا هـــو مـــبـــX في

 .(3.4.7)

5.4.7 تــــوضـع الـــــحــــوجـــــلــــة الــــمـــــســـدودة فـي جـــهـــاز

الـــطــرد الـــمـــركــزي I .(2.4)ــدة 1 إلى 5 دقــائق مع تــســارع
مـــــركــــــزي مـن 80 ج إلـى 90 ج. إذا لــم يـــــتـــــوفــــــر جـــــهـــــاز
الــــطــــرد الــــمــــركـــزيq تــــتــــرك الــــحــــوجـــلــــة الــــمــــســـدودة
qــدة 30 دقــيــقـــة عــلى األقلI (7.4) لــتـــرتــاح فــوق الـــركــيــزة
حــتى تــصــبح الــطــبــقــة الـتـي تـطــفــو عــلى الــســطح صــافــيـة
ومـــنــفــصـــلــة تــمـــامـا عــلى الـــطــبــقـــة الــســائـــلــة. وتـبـرّد
احلـوجــلــة في مـاء جــار إلى غــايـة درجــة حــرارة الـوسط إذا

اقتضى األمر.

6.4.7 تــــنــــزع ســــدادة الــــفــــلــــX أو أداة الــــغــــلق بــــحــــذر

وتـــغــــسل �ـــا فـي ذلك اجلـــهــــة الـــداخـــلــــيـــة لــــعـــنق احلــــوجـــلـــة
بـواسطـة كمـية قـلـيلـة من خلـيط اIذيـبات (6.3). يسـتـعمل
وعــاء الــغــسل (8.4) بــطــريـــقــة تــســـمح لــســوائـل الــغــسل أن
جتــري في احلــوجـلــة. إذا كـان الــســطح الـفــاصل مــوجـود في
أسـفل قاع عـنق احلـوجلـةq يرفع إلى هـذا اIـستـوى بإضـافة
اIــاء بـلــطف إلى جــانب احلــوجـلــة (الــشـكل 1)q كـمــا يــسـمح

بتصفية اIذيب.



3 ربيع األو ربيع األوّل عام  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2274
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

مالحـظةمالحـظة - § اختـيـار أحـد أنـواع الـقـارورات الثالث
احملددة في الشكلX 1 وq2 حسب اIقاييس الدولية.    

7.4.7 تـمـسك حـوجلـة االسـتـخالص من اجلـزء الـضيق

لــلــحـوجــلــةq يـصــفى بــعــنـايــة أكــثـر قــدر �ــكن من الــطـبــقـة
الـــتي تــطــفـــو عــلى الـــســطح فـي الــوعــاء احملـــضــرq اخملــصص
السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمة q(3.7) الـذي يـحـتـوي عـلى بـعض
معـدالت الغليان (10.4) في حالـة احلوجالت (اختيارية مع
األوعـية اIـسطحـة اIعـدنيـة). يتـجنب تـصفـية أي جزء من

الطبقة السائلة (الشكل 2).

8.4.7 تــــــغـــــسل اجلــــــهـــــة اخلـــــارجـــــيــــــة لـــــعـــــنـق حـــــوجـــــلـــــة

االســتـخالص بــواسـطــة كـمــيـة قــلـيــلــة من خـلــيط اIـذيــبـات
(6.3). جتــمع ســوائل الــغــسل في الــوعــاء الســتــرجــاع اIـادة
الــدســمــة. يـحــرص عــلى أال يــقــذف خـلــيط اIــذيــبــات خـارج
حـوجـلـة االستـخالص. الـتخـلص كـلـيا أو جـزئـيـا من اIذيب
في الـوعـاء عن طـريق الـتــقـطـيـر أو الـتـبـخـيـر إذا اقـتـضى

األمر كما هو مبX في (12.4.7).

9.4.7 يـضاف 5 ملل مـن اإليثانول (2.3) إلى مـحتوى

حــوجــلــة االسـتــخالص. يــســتــعــمل اإليــثـانــول لــغــسل اجلــهـة
الداخلية لعنق احلوجلة ويخلط كما هو مبX في (2.4.7).

10.4.7 يتم اسـتخالص ثان بـإعادة الـعملـيات اIبـينة

في (3.4.7) إلى q(7.4.7) لــكن عــوضـا من 25 مــلل يــسـتــعـمل
15 ملل فقط من أكسيد ثنائي اإليثيل (4.3) و 15 ملل من

إيثـر البـترول (5.3) يسـعمل كـذلك أكسـيد ثـنائي اإليـثيل
لغسل اجلهة الداخلية لعنق حوجلة االستخالص.

إذا اقــتـضى األمـرq يــرفع الـسـطـح الـفـاصل إلى وسط
عــنق حـوجــلـة االســتــخالص بـإضــافـة اIــاء بـلــطف من خالل
عـنق احلـوجلـة (الـشكل 1) لـكي تـسـمح لـلتـصـفـيـة النـهـائـية

للمذيبات وأن تكون كاملة قدر اإلمكان (الشكل 2).

11.4.7 يــــجــــرى مـن جـــديــــد اســــتــــخالص ثــــالـث بـــدون

إضافة اإليثانـول بإعادة العملـيات اIبينة من (3.4.7) إلى
q(7.4.7) لــــكـن بـــاســــتــــعــــمــــال من جــــديــــدq فــــقط 15 مــــلل من
أكــســيــد ثــنـائـي اإلثـيل (4.3) و15 مــلل مـن إيـثــر الــبــتـرول
(5.3). يــــســـتــــعـــمـل أكـــســــيـــد ثــــنــــائي اإلثـــيـل لـــغــــسل اجلــــهـــة

الداخلية لعنق حوجلة االستخالص.

إذا اقــــتـــــضى األمــــرq يــــرفـع الــــســــطـح الـــــفـــــاصل إلى
وسط عـنق حــوجـلـة االســتـخالص بــإضـافـة اIــاء بـلـطف من
خالل عـــنق احلـــوجــلــة (الـــشــكل 1) لـــكي تــســـمح لــلـــتــصـــفــيــة
الــنـهــائــيـة لــلــمـذيــبــات أن تـكــون كــامـلــة بــأكـبــر قــدر �ـكن

(الشكل 2).

الشكـل الشكـل 1 - قبل التصفية - قبل التصفية

البياناتالبيانات

1- مذيبات

2- في االستخالص الثاني والثالث

3- في االستخالص األول

4- السطح الفاصل

5- طبقة سائلة

مالحـــظــةمالحـــظــة - لــيـس من الـــضــروري إجنـــاز اســـتــخالص
ثـــالث في حــــالـــة احلـــلـــيب الـــذي تـــكــــون فـــيه نـــســـبـــة اIـــادة

الدسمة أقل من %0,5.

12.4.7 الــــــتـــــــخـــــــلـص بـــــــأكــــــبـــــــر قــــــدر مـــــــمــــــكــن من

الـــــمـــــذيــــــبـــــات (بـــــمـــــا فـــــيـــــهـــــا اإليـــــثـــــانــــــول) عن طــــريق
الـــتـــقـــطـــيـــرq إذا اســـتـــعـــمـــلــت حـــوجـــلـــة أو عـن طـــريـق
الـــــتـــــبــــــخـــــرq إذا اســـــتــــــعـــــمــل وعـــــاء بـــــيــــــشـــــر أو وعــــــاء
مـــســــطـح (3.4). تــغــسل اجلــهــة الــداخـــلــيــة لــعــنق احلــوجــلــة
بـــكـــمـــيـــة قــــلـــيـــلـــة من خــــلـــيط اIـــذيـــبـــات (6.3) قـــبل بـــدايـــة

التقطير.

13.4.7 يـسـخن الــوعـاء Iــدة سـاعـة واحـــدةq فـي جـهـاز

qنــــازع لــــلـــــرطــــوبــــة (4.4) مــــضــــبــــوط فـي 102° م ± 2° م
الســتــرجــاع الـمــادة الدسمةq توضع احلوجـلة بــطـريـقـة
qمـائــلــة حــتـى يــســمـح ألبــخــرة الــمــذيــبــات أن تـنبـعث
يــــنـــــزع الــــوعـــــاء الســــتـــــرجـــــاع اIــــادة الـــــدســــمـــــة من جـــــهــــاز
الــــتــــخــــفــــيـف ويـــتـــحـــقـق فـــورا إذا كـــانـت اIـــادة الـــدســـمـــة
صــافــيـة أم الq إذا كـانـت اIـادة الـدسـمــة غـيـر صــافـيـة ¡ـكن
افــــــتـــــراض وجــــــود مـــــادة دســـــمــــة غـــــريــــبـــــة ويـــــجب إعــــادة

التحديد بكامله.
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حيث الشكـل الشكـل 2 - بعد التصفية - بعد التصفية

ي ن : هي الــنـســبـة الــكـتــلـيـة اIــعـبــر عـنــهـا بــالـنــسـبـة
qئوية للمادة الدسمة في العينةIا

ك0 : هـي الــكـــتـــلـــةq بـــالـــغـــرامــاتq لـــلـــعـــيـــنـــة اIـــأخــوذة
q(1.7) للتجربة

ك1 : هـي الــكــتـــلــةq بــالــغـــرامــاتq لــلــوعـــاء الســتــرجــاع
q(14.4.7) ستخلصة احملددة فيIادة اIادة الدسمة واIا

ك2 : هـي الــكــتـــلــةq بــالــغـــرامــاتq لــلــوعـــاء الســتــرجــاع
q(3.7) ادة الدسمةIا

ك3 : هي الــكــتـــلــةq بــالـــغــرامــاتq لـــلــوعــاء اIــســـتــعــمل
الســـتـــرجــاع اIـــادة الــدســـمـــة لــلـــتــجـــربــة عـــلى بـــيــاض (2.7)

q(14.4.7) احملددة في qستخلصةIادة اIوا

ك4 : هي الــكـــتــلــةq بــالـــغــرامــاتq لـــلــوعــاء اIـــســتــخــدم
السـتـرجاع اIـادة الـدسـمة (3.7) اIـستـعـمـلـة للـتـجـربـة على

q(2.7) بياض

2.8 التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

جعل النتيجة برقمX بعد الفاصلة. 

9. الدقــة الدقــة

1.9 التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

يـعـبـر عن قــيم الـتـكـراريـة وإعــادة الـتـجـربـة في عـدة
مــــخــــابــــر عــــنــــد حــــد احــــتــــمــــال 95% و¡ــــكن أال تــــطــــبق في

مجاالت التراكيز أو اIصفوفات غير التي أعطيت.

2.9 التكرارية التكرارية

يـــجب أال يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اIـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
جتـربــتــX فــرديـتــX مــنـفــصــلــتـqX مــتــحــصل عـلــيــهــمـا عن
qـادة اخلـاضـعـة لـلـتـجـربـةIعـلـى نـفس ا qـنـهجIطـريق نـفس ا
في نـفس اخملـبـر ومن طـرف نـفس احملـلل اIـسـتـعـمل لـنفس
الـتجـهـيـزات في مـجـال زمـني قـصـيرq إال 5% من احلـاالت
على األكثرq تتعلق الـقيم التالية بالنسـبة الكتلية للمادة

الدسمة :

qنزوع الدسمI0,031% حلليب البقرة ا -

q0,036% حلليب البقرة منخفض الدسم -

q0,043% حلليب البقرة الكامل -

qاعزI0,030% حلليب ا -

- 0,069% حلليب النعجة.

البياناتالبيانات

1- في االستخالص الثاني والثالث

2- في االستخالص األول

3- طبقة سائلة

4- السطح الفاصل

إذا كانت اIادة الدسـمة صافيةq يحفظ الوعاء اجملمع
من الغيار ويتـرك ليبرد (ليس في جهـاز نازع للرطوبة)
في درجـة حرارة غـرفة الـوزن (وعاء من زجـاج Iدة سـاعة
واحــدة عـلى األقل وكــبـسـولــة مـعـدنــيـة Iـدة 30 دقـيــقـة عـلى

األقل).

ال يجفف الوعـاء مباشرة قبل الوزنq يوضع الوعاء
فــــوق اIـــيــــزان بــــواســــطـــة مــــلــــقـــاط (13.4). يــــوزن الــــوعـــاء

بتقريب 1,0 ملغ السترجاع اIادة الدسمة.

14.4.7 يسـخن الوعاء Iدة 30 دقيقـة إضافة في جهاز

qنـــــــازع لــــــلـــــــرطــــــوبــــــة (4.4) مــــــصـــــــبـــــــوط في 102° م ± 2° م
الســـتــرجـــاع اIــادة الـــدســـمــةq بـــحـــيث تـــكــون احلـــوجـــلــة في
مــوضع مــائل حـتـى تـســمح ألبــخـرة اIــذيــبـات أن تــنــبـعث.
تـعــاد عـمــلـيــات الـوزن اIــبـيــنـة في q(13.4.7) حــتى تــنـقص
qادة الدسمة بـ 1,0 ملغ على األقلIكتلـة وعاء استخالص ا
أو تــزداد بــX وزنــX مــتــمــاثــلـX. تــســجل الــكــتــلــة الــدنــيـا
ككتلة وعاء استخالص اIادة الدسمة واIادة اIستخلصة.

8. احلساب والتغيير عن النتائج احلساب والتغيير عن النتائج

1.8 احلساب احلساب

حتـسب نــسـبـة اIـادة الــدسـمـة بــالـنـســبـة لـلـعــيـنـة عن
طريق اIعادلة التالية : 

(ك1 - ك2)  -  (ك3 - ك4)
%100  X  ي ن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك0
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3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

يـــجب أال يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اIـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
جتـربــتــX فــرديـتــX مــنـفــصــلــتـqX مــتــحــصل عـلــيــهــمـا عن
qنـتوج اخلـاضع للـتجـربةIعـلى نـفس ا qـنهجIطـريق نفس ا
في مـخـابر مـخـتـلـفـةq من طـرف مـحلـلـX مـخـتـلـفـX الذين
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةq إال في 5% من احلـاالت
على األكثرq تتعلق الـقيم التالية بالنسـبة الكتلية للمادة

الدسمة :
qنزوع الدسمI0,043% حلليب البقرة ا -

q0,042% حلليب البقرة منخفض الدسم -
q0,056% حلليب البقرة الكامل -

qاعزI0,052% حلليب ا -
- 0,096% حلليب النعجة.

مالحظة أمالحظة أ
تعليمات حول طرق العملتعليمات حول طرق العمل

أ.أ.1 التجربة على بياض Iراقبة الكواشف ( التجربة على بياض Iراقبة الكواشف (2.2.7)

في هــذه الــتـجــربــة عـلـى بـيــاضq يــجب أن يـســتــعـمل
وعـــاء مـــراقـــبــــة الـــكـــتـــلــــة حـــتى ال تــــظـــهـــر الـــتــــغـــيـــرات في
الــظــروف الــهــوائــيــة لــغــرفــة اIــيــزان أو تــأثــيــرات حـرارة
وعــاء اسـتــرجـاع اIــادة الـدســمــة بـطــريـقــة خـاطــئـة نــتـيــجـة
وجـــود أو غــيـــاب اIــواد غـــيـــر اIــتـــطـــايــرة فـي مــســـتـــخــلص
الـكـواشـف. ¡ـكن اسـتـعـمـال هــذا الـوعـاء كـثـقل مـوازن في
حالـة ميـزان ذي كـفqX بـاإلضافـة إلى هـذاq من األنسب أن
تــــســـجـل الـــفــــوارق في الــــكـــتــــلـــة الــــظـــاهـــرة (ك3 - ك4 في
الـصــيــغـة 1.8) لــوعـاء اIــراقــبـة أثــنــاء مـراقــبــة كـتــلــة وعـاء
اســتــرجــاع اIــادة الــدســمــة اIــســتــعــمل في الــتــجــربــة عــلى
بــيـاض. بــالـتـاليq يــجب أال يـكــون تـغـيــر الـكــتـلـة الــظـاهـرة
لــوعــاء اســـتــرجــاع اIــادة الــدســـمــةq مــصــحح وفـق الــتــغــيــر

الظاهر لكتلة وعاء اIراقبة أكبر من 1,0 ملغ.

¡ـكن أن حتتوي اIـذيبات على مـواد متطـايرة تكون
مــــحـــفــــوظـــة جــــيــــدا في اIــــادة الـــدســــمـــة. إذا كــــانت هــــنـــاك
إشـــارات لــوجـــود مـــثل هـــذه اIـــوادq جــرى الـــتـــجــارب عـــلى
بـيــاض عـلى كـل الـكــواشف ولـكل مــذيبq بــاسـتــعـمــال لـكل
واحــــدq وعـــاء لــــلـــمــــادة الـــدســــمـــةq مـع حـــوالي 1غ مـن اIـــادة
الـدسـمة لـلـزبدة عـد¡ـة اIاءq تـقـطر اIـذيبـات من جـديد إذا
اقتضى األمرq بوجود 1 غ من اIادة الدسمة للزبدة عد¡ة
اIاء لـ 100 مـلل من اIـذيبq تسـتـعمل اIـذيـبات بـعـد إعادة

تقطيرها مباشرة.

أ.أ.2 الـتــجــربــة عــلى بــيــاض مــنـجــزة في آن واحــد مع الـتــجــربــة عــلى بــيــاض مــنـجــزة في آن واحــد مع
التحديد (التحديد (1.2.7)

تــسـمـح الـقــيـمــة اIــتـحــصل عـلــيــهـا من الــتــجـربــة عـلى
بـــيــاضq اIـــنــجـــزة في آن واحـــد مع الـــتــحـــديـــدq بــتـــصـــحــيح
الـكـتـلــة الـظـاهـرة لـلـمـواد اIــسـتـخـلـصـة من عــيـنـة الـتـجـربـة
(ك1 - ك2) بـالنسـبة لوجود مـواد غير مـتطايرة واردة من
الــكـواشف وأيـضـا من تـغـيـرات الــظـروف الـهـوائـيـة لـغـرفـة
الـوزن واخـتالف درجــات احلـرارة بــX وعـاء اIـادة الــدسـمـة

وغرفة الوزن أثناء أخذ الوزنX (14.4.7) و(3.7).

فـي الـشـروط اIالئـمــة (قـيـمــة صـغـيـرة في الــتـجـربـة
عــلى بــيــاض عــلـى الــكــواشفq درجــة حــرارة غــرفــة الــوزن
ثـــابـــتـــةq زمن تـــبـــريــد وعـــاء اIـــادة الـــدســمـــة كـــاف)q تـــكــون
القيـمة غالبا أصغر من 1,0 ملغ و¡كن حـينئذ أن ال تؤخذ
بــــعــــX اإلعــــتــــبـــار فـي احلــــســـابq فـي حــــالـــة الــــتــــحــــديـــدات
الروتيـنيـة. جند في غـالب األحيان قـيم (موجـبة وسـالبة)

أكبر بقليل حتى 2,5 ملغ.

بـعـد تـصـحـيح هـذه الـقـيمq تـكـون الـنـتـائج أكـثـر دقـة.
إذا طـبــقت تــصـحــيـحــات لـقــيــمـة أكــبـر من 2,5 مـلغq يـجب

تسجيل ذلك في كشف التحليل.

إذا كانت الـقيـمـة اIتـحصل عـليـهـا في التـجربـة على
بــــيــــاض تــــتـــــجــــاوز بــــانــــتــــظــــام 1,0 مــــلغq يــــجـب أن تــــكـــون
الـكـواشف مـراقـبـة إذا لم يتـم ذلك حديـثـاq يـجب أن تـغـيّر
أو تــصــفى الــكــواشف غـيــر الــنــقـيــة أو الــتي حتــتــوي عـلى

شوائب (2.2.7) و(أ.1). 

أ.أ.3 اIــــــــــراقـــــــــــبــــــــــة مـن أجـل الــــــــــتـــــــــــحــــــــــقـق مـن وجــــــــــود اIــــــــــراقـــــــــــبــــــــــة مـن أجـل الــــــــــتـــــــــــحــــــــــقـق مـن وجــــــــــود
البيروكسيدالبيروكسيد

للتحـقق من وجود البروكسيداتq يضاف 1 ملل من
محلـول يودور البوتاسيوم بـ 100 غ/ل محـضر حديثاq لـ
10 ملل من أكسيـد ثنائي اإلثيلq في مخـبار صغير مزود

بسدادة زجـاجيةq الـذي § غسـله مسبـقا بـقليل من أكـسيد
ثـنـائي اإلثـيـل. يـرج ويـتـرك لـيــسـتـريح Iـدة 1 دقــيـقـة. من

.Xاألحسن أال يظهر أي لون أصفر في كلتا الطبقت

¡ـــــكن اســـــتــــعــــمـــــال مــــنـــــاهج أخـــــرى Iــــراقـــــبــــة وجــــود
البيروكسيدات.

لـــــلــــــتــــــأكـــــد مـن خـــــلــــــو أكــــــســـــيــــــد ثــــــنـــــائـي اإلثـــــيـل من
البـروكـسيـدات وبـقائه خـالـيا مـنـهـاq يعـالج أكـسيـد ثـنائي
Xاإلثيل عـلى األقل ثالثة أيـام قبل اسـتعـماله كـما هـو مب

أدناه.
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يـقص ورق الـزنك عـلى شـكل أشـرطـة ¡ـكن أن تـصل
عـــلى األٍقل إلى وسط الـــوعــاء الــذي يــحــتـــوي عــلى أكــســيــد
ثـنائي اإلثـيلq باسـتـعمـال حوالي 80 سم2 من ورق الـزنك

في لتر من أكسيد ثنائي اإلثيل.

قبـل استـعـمـالـهـاq تـغمـر األشـرطـة كـلـيـا Iدة 1 دقـيـقة
(II) في مـحـلول يـحـتـوي على 10 غ من سـولـفات الـنـحاس
خـــــمــــاسي الــــهــــيــــدروجــــX (CuS04 و5H20 ) و2 مـــــلل/ل من

حمض سلفوري مركز [بنسبة كتلية %98].

تــــغـــــسل األشــــرطــــة بــــلــــطـف وعــــنــــايــــة بــــاIــــاءq تــــدخل
األشـرطة اIـبللـة اIعـاجلة بـالنـحاس في وعـاء يحـتوي على

أكسيد ثنائي اإلثيل وتترك األشرطة في الوعاء.

¡ـــكن اســـتــــعـــمـــال مـــنـــاهـج أخـــرى بـــشـــرط أال تـــغـــيّـــر
نتيجة التحديد.

أ.أ.4 أكـــســـيـــد ثـــنـــائي اإلثـــيل احملـــتـــوي عـــلى مـــضــادات أكـــســـيـــد ثـــنـــائي اإلثـــيل احملـــتـــوي عـــلى مـــضــادات
األكسدةاألكسدة

 أكــسـيــد ثـنــائي اإلثـيل الــذي يـحــتـوي عــلى حـوالي 1
مــلـغ من مــضــادات األكــســدة في الــكــيــلــوغــرام مــوجــود في
بعض الدولq خاصـة من أجل حتديدات اIادة الدسمة. هذه

النسبة ال ¡نع استعمالها كمرجع.

فـــي دول أخــــرىq ¡ــــكـن أن يــــكــــون أكــــســــيـــــد ثــــنــــائي
اإلثــيـل بــنـسـب أكــبــر من مـضادات األكـسـدةq مـثال حتى
7 مـلغ / الـكــيـلـوغـرام. فـي هـذه احلـالـةq ال يــسـتـعـمل إال في
حتـــديـــدات روتـــيـــنــــيـــة مع جتـــربـــة عـــلى بـــيـــاض إجـــبـــاريـــة
مـنـجــزة عـلى الــتـوالي مع الــتـحـديــداتq بـغـرض تــصـحـيح
األخطاء اIعتادة الـناجمة عند بقايا مضادات األكسدة. إذا
كــان مـســتــعـمال بــصـفــته كـمــرجعq يــجب أن يـكــون مـقــطـرا

دائما قبل االستعمال.

أ.أ.5 اإليثانول اإليثانول

¡ـكن أن يـســتـعــمل اإليـثــانـول اIـغــيـر بـطــرقـة أخـرى
مـختلفة عن الـتي يضاف فيـها اIيثانـولq بشرط أال يؤثر

العامل اIغير على نتائج التحديد.

مالحظة بمالحظة ب

طــريــقـة عــمـل أخـرى تــســتــعــمل فــيــهــا أنــابـيـب اسـتــخالصطــريــقـة عــمـل أخـرى تــســتــعــمل فــيــهــا أنــابـيـب اسـتــخالص
اIادة الدسمةاIادة الدسمة

مزودة �مص أو بجهاز الغسلمزودة �مص أو بجهاز الغسل

ب.ب.1 عموميـات عموميـات

إذا اســتــخــدمت أنــابـــيب اســتــخالص اIــادة الــدســمــة
مـزودة �مّـص أو بجـهـاز الـغسلq تـسـتـعـمل طريـقـة الـعمل

اخملصصة في هـذا اIلحق. يجب أن تكون األنابيب مزودة
بــسـدادات من فــلـX مـن نـوعــيـة جــيــدة أو سـدادات كــالـتي
خــصـصت لــلــحـوجالت في (6.4) (الــشــكل ب.1 عــلى ســبـيل

اIثال).

ب.ب.2 طريقة العمل طريقة العمل

ب.ب.1.2 حتضير العينة للتجربة ( حتضير العينة للتجربة (6)

ب.ب.2.2 العينة اIأخوذة للتجربة العينة اIأخوذة للتجربة

يتم اإلجـراء كما هـو محدد في (1.7) لكن بـاستـعمال
أنــــابـــيـب اســـتــــخالص اIـــادة الــــدســـمــــة (اIالحــــظـــة في 6.4)

و(الشكل ب.1).

يـجب أن تـنـقل الـعـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة كلـيـا إلى
قاع أنبوب االستخالص.

ب.ب.3.2 التجربة على بياض ( التجربة على بياض (2.7) و(أ.) و(أ.2)

ب.ب.4.2 حتضير الوعاء السترجاع اIواد الدسمة ( حتضير الوعاء السترجاع اIواد الدسمة (3.7)

ب.ب.5.2 التحديد التحديد

ب.ب.1.5.2 يـتم إجراء الـتـحـديـد بدون انـتـظـار. يـضاف
2 مـلل من مـحـلـول هـيـدروكـسـيـد األمـونـيوم (1.3) لـلـعـيـنة
اIــــــأخــــــوذة لـــــلــــــتـــــجــــــربـــــة (ب.2.2) اIــــــوجـــــودة فـي أنـــــبـــــوب
اســتـــخالص اIـــادة الــدســمـــة أو حــجـم مــكـــافئ من مـــحــلــول
أكـــثــر تـــركـــيــز (اIالحـــظــة 1.3). يــخـــلط جـــيــدا مع الـــعــيـــنــة

اIأخوذة للتجربة في قاع األنبوب.

ب.ب.2.5.2 يـــضــاف 10مـــلل مـن اإليـــثـــانــول (2.3). ¡ــزج
بــلــطف لــكن كــلــيــا مع اخلــلــيط اIــوجــود في قــاع األنــبـوب.
يــضــاف إذا أردنــاq قــطـرتــX من مــحــلــول أحــمــر - كــونــغـو

.(3.3)

ب.ب.3.5.2 يـضـاف 25 مـلـل من أكـســيـد ثــنـائي اإليــثـيل
.(4.3)

يـغـلق األنــبـوب بـسـدادة مـن الـفـلـX مــشـبع بـاIـاءq أو
بـسـدادة من مـادة أخـرى q(6.4) مـبـلـل بـاIـاءq يـرج األنـبـوب
بـشـدةq دون مـبـالـغـة لـتـفـادي تـشكـل اIـسـتـحـلـبـات الـعـالـقة
qدة 1 دقيقة. إذا اقتضى األمرI كررIعن طريق التدوير ا
يــــبـــرد األنـــبـــوب �ـــاء ســـائل حــــتى درجـــة حـــرارة الـــوسط.
تــنـزع بـحـذر الـسـدادة مـن الـفـلـX أو جـهــاز الـغـلق ويـغـسل
كذلك األنـبوبq بـواسطـة كـميـة قلـيلـة من خلـيط اIذيـبات
(6.3). تسـتـعـمل حوجـلـة الـغسل q(8.4) حتى ¡ـكن لـسوائل

الغسل أن تسيل في األنبوب.
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ب.ب.4.5.2 يـــضــاف 25 مـــلـل من إثـــيـــر الـــبـــتــرول (5.3).
يـغـلق األنبـوب بواسـطـة سدادة من الـفـلX مـعاد تـرطـيبـها
أو بـواسطة السدادة األخـرى اIعاد ترطـيبها (بـغطسها في
اIاء). يـرج األنـبـوب بعـنـايـة Iدة 30 ثـاq كـما هـو مـبX في

(ب.3.5.2).

ب.ب.5.5.2 يـخــضع األنـبـوب اIــغـلق إلى عــمـلـيــة الـطـرد
الـــمــركــزي (2.4) لــمــدة 1 إلى 5 دقــائق مع تـسـارع دوري
qــركـزيIمن 80 ج إلى 90 ج. إذا لم يــتــوفـر جــهــاز الـطــرد ا
يترك األنبـوب اIسدود يرتاح فوق الركيزة I (7.4)دة 30
دقيقة على األقلq حتـى تصبح الطبقة الـتي تطفو صافية
qومنفصلة بوضوح عن الطبقة السائلة. إذا اقتضى األمر

يبرد األنبوب باIاء السائل حتى درجة حرارة الوسط.

ب.ب.6.5.2 تــنــزع بـحــذر الــســدادة من الـفــلــX أو جــهـاز
الــغــلق ويــغــسـلq كــذلك عــنق األنــبــوب بــكــمــيــة قــلــيــلــة من
خـلـيط من اIـذيـبـات (6.3). يـسـتـعـمل أنـبـوب الـغـسل (8.4)

حتى ¡كن لسوائل الغسل أن تسيل في األنبوب.

ب.ب.7.5.2 يــدخل �ّص أو جــهـاز الــغــسل في األنــبـوب.
يــدفع مـــغــرز األنـــبــوب الــطـــويل إلى الـــداخل حــتـى تــكــون
الــفـــتــحـــة حــوالي 4 مــلـم فــوق ســطـح الــطــبـــقــات. يــجب أن
يــكــون مـغــرز األنــبــوب الـداخــلي مــواز لــلـمــحــور اIــركـزي

ألنبوب االستخالص.

تنقل بحذر الـطبقة التي تطفو لألنبوب في الوعاء
لــلــحــصـــول عــلى اIــادة الــدســمــة (3.7) الـــذي يــحــتــوي عــلى
معـدالت الغليان (10.4) في حالـة احلوجالت (اختيارية مع
الــكـبـسـوالت اIـعـدنـيـة). يـجـب تـفـادي تـصـفـيـة أي جـزء من
الـــطـــبــقـــة الـــســـائـــلـــة. تـــغــسـل الـــفـــتــحـــة بـــقـــلـــيل من خـــلـــيط
اIــــذيــــبـــــاتq مع اســــتــــرجــــاع ســـــوائل الــــغــــسـل في الــــوعــــاء

للحصول على اIادة الدسمة.

مالحـظـةمالحـظـة - ¡ــكن لـلــطـبــقــة الـتي تــطـفــو أن تــنـقل من
أنـبـوب استـخالص اIـادة الدسـمـة مثال بـاسـتعـمـالq بصـلة

مطاطية موصولة بقضيب قصير حتى نضمن الضغط.

ب.ب.8.5.2 يــفك اجلـهـاز من عـنق األنــبـوب. يـرفع قـلـيال
ويـــــغـــــسل اجلـــــزء األســـــفـل من مـــــغـــــرز األنـــــبــــوب الـــــطـــــويل
الــداخــلي بــقــلــيل من خــلــيط اIــذيــبــات (6.3) يــنــزل ويــعــاد
إدخال اجلـهـاز وتنـقل سـوائل الـغسل في الـوعـاء للـحـصول

على اIادة الدسمة.

تـغـسل الـفـتـحـة اخلــارجـيـة لـلـجـهـاز بـقـلـيل من خـلـيط
qـــذيــبـــات وجتــمع ســـوائل الـــغــسـل في الــوعـــاء. إذا أردنــاIا
¡ــكن أن يـنـزع اIـذيب أو جـزء مــنه من الـوعـاء عن طـريق

التقطير أو التبخيرq كما هو مبX في (13.4.7).

ب.ب.9.5.2 يـفك من جديـد اجلهـاز من العـنق. يرفع هذا
األخـيـر بـبطء ويـضاف 5 مـلل من اإليـثـانـول في األنـبوب.
يـــســـتـــعـــمل اإليـــثـــانـــول لـــغــسـل مـــغـــرز االنــبـــوب الـــداخـــلي

الطويل. يخلط كما هو مبX في (ب.2.5.2).

ب.ب.10.5.2 يـــــنـــــجـــــز اســـــتـــــخالص ثـــــانـي مع مـع إعــــادة
الـــعــــمـــلـــيـــات اIــــبـــيـــنـــة من (ب.3.5.2) إلى (ب.8.5.2)q لــــكن
بــاسـتــعــمـال 15 مـلل فــقط من أكــســيـد ثــنــائي اإلثـيل (4.3)
و15 ملل من إثـير البترول (5.3). يستـعمل أكسـيد ثنائي
اإلثيل لـغـسل مـغرز األنـبـوب الداخـلي الـطويل أثـنـاء نزع

اجلهاز من األنبوب بعد اإلستخالص السابق.

ب.ب.11.5.2 يـــنــــجـــز اســـتــــخالص ثـــالـثq بـــدون إضـــافـــة
اإليثـانولq مع إعـادة العـملـيات اIـبيـنة من (ب.3.5.2) إلى
(ب.8.5.2) مجدداq لـكن باستعمال 15 ملل فـقط من أكسيد
ثـنائـي اإلثيل و15 مـلـل من إثـيـر الـبـتـرول ويـغـسل مـغـرز
األنـبوب الـطـويل اIوجـود داخل اجلـهازq كـمـا هو مـبX في

(ب.10.5.2).

مالحـظـةمالحـظـة - لـيس مـن الـضــروري إجنـاز االســتـخالص
الـــثــالث في حـــالــة احلــلــيب الـــذي تــكــون فــيـه نــســبــة اIــادة

الدسمة أصغر من %0,5.

ب.ب.12.5.2 يــــواصل الـــــتــــحـــــديـــــد كــــمـــــا هــــو مـــــبــــX من
(12.4.7) إلى (14.4.7).

ب.1 - أمـثــلـة عـن أنـابــيب اسـتــخالص اIـادة - أمـثــلـة عـن أنـابــيب اسـتــخالص اIـادة الـشـكـل ب.الـشـكـل 
الدسمةالدسمة

أ) مع �ّص         ب) مع جهاز امتصاص بواسطة الفراغ

البياناتالبيانات
1- الـــســعــة الــقـــصــوىq مع �ص أو جـــهــاز امــتــصــاص

الفراغ اIنزوع 105 ملل ±  5 ملل.
  .± 0,5 ± ± 1,5 q2- سمك اجلدران


