العدد 3٦

اﳋميس  3شّوال عام  ١٤٤٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ

24

 .١.3حمض اﻷسيتيك) % ٤ ،ح/ح( ،محلول مائي

– قبـ ـ ـل أخـ ـ ـذ محل ـ ـول التجربـ ـ ـة لتحديـ ـ ـد الرص ـ ـاص و/أو

إضافـ ـة  ٤٠مـ ـل من حم ـض اﻷسيتي ـك اﳉلي ـدي إﱃ اﳌاء

الكادميـ ـ ـوم ،يجان ـ ـس محتـ ـ ـوى العينـ ـة حس ـ ـب منه ـج مناسب

حتى يصل إﱃ  ١٠٠٠مل.
 .٢.3اﶈاليل اﳌعيرة
إعداد اﶈاليل اﳌعيرة التي ﲢتوي عﲆ التواﱄ ١٠٠٠
ملغ/ل من الرصاص و 5٠٠ملغ/ل ،عﲆ اﻷقل ،من الكادميوم ﰲ
محلـ ـ ـول حم ـ ـ ـض اﻷسيتيـ ـ ـك إﱃ  % ٤كمـ ـا هـ ـ ـ ـو مش ـ ـار إليـ ـ ـه ﰲ
النقطة  ١.٣أعﻼه.
 .٤معايير اﻷداء ﳌنهج التحليل باستعمال اﻷدوات
 .١.٤يج ـ ـ ـب أن يك ـ ـ ـون اﳊـ ـ ـ ـد مـ ـن كشـ ـ ـ ـف الرصـ ـ ـاص
والكادميوم مساويا أو أقل من :
–  ٠.١ملغ/ل للرصاص،
–  ٠.٠١ملغ/ل للكادميوم.
يعـ ـ ـّرف حـ ـ ـد الكش ـ ـف بأن ـ ـه تركي ـ ـز العنص ـ ـر ﰲ محلـ ـول

يجنب فقدان اﶈلول أو أي تآكل محتمل للمساحة اﳋاضعة
للتجربة.
– ﲡ ـ ـرى ﲡربـ ـة عﲆ بي ـ ـاض للكاش ـ ـف اﳌستعم ـ ـل لكل
سلسلة من التحديدات.
– ﲡرى ﲢديدات الرصاص و/أو الكادميوم ﰲ الشروط
اﳌناسبة.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  ٨جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٤
فبرايـ ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  ،٢٠١٩يج ـ ـعل منه ـ ـج ت ـ ـحدي ـ ـد نسب ـ ـة
الكل ـ ـ ـورور ﰲ اﻷجب ـ ـان واﻷجبـ ـ ـان الطرية بواسطة
اﳌعايرة ﲟقياس اﳉهد ،إجباريا.

````````````````````

حمض اﻷسيتيك بنسبة  ،% ٤كما هو مشار إليه ﰲ النقطة
 ،١.٣الذي يعطي إشارة تساوي مرتﲔ من الصوت الداخﲇ
للجهاز.
 .٢.٤يجب أن يكون اﳊد الكمي للرصاص والكادميوم
مساويا أو أقل من :
–  ٠.2ملغ/ل للرصاص،
–  ٠.٠2ملغ/ل للكادميوم.
 .3.٤اﻻسترجـ ـ ـاع .يجـ ـ ـ ـ ـ ـب أن يت ـ ـ ـ ـ ـراوح استـ ـرج ـ ـ ـ ـ ـاع
الرصاص والكادمي ـ ـوم اﳌضاف إﱃ محلـ ـول حمـ ـض اﻷسيتي ـك
إﱃ  ،% ٤كمـ ـا ه ـو مش ـار إلي ـه ﰲ النقط ـة  ،١.٣م ـا بﲔ  8٠و% ١2٠
مـن الكمية اﳌضافة.
 .٤.٤اﳋصوصيـ ـة .يج ـ ـب أن تكـ ـون طريقـ ـة التحليـ ـ ـل
باستعمال اﻷدوات اﳌستخدمة خالية من التداخﻼت الطيفية
وتلك الناجمة عن اﳌادة.
 .5اﳌنهج
ينة
 .١.5ﲢضير الع ّ
يجب أن تكون العينة نظيفة وخالية من الدهن أو أية
مواد أخرى قابلة للتأثير عﲆ التجربة.
تغس ـل العّين ـة ﲟحل ـول يحت ـوي عﲆ منظف سائل ذي
نوع منزﱄ بدرجة حرارة حواﱄ  ٤٠درجة مائوية.
تشطف العينة أوﻻ باﳌاء اﳉاري ثم باﳌاء اﳌقطر أو

ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ٣رج ـ ـب عام  ١٤١٠اﳌواف ـ ـق  ٣٠يناي ـ ـر سن ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعل ـ ـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤5٣-٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٧شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رق ـ ـم  ٣28-١٣اﳌ ـ ـؤّرخ
ﰲ  2٠ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٣٤اﳌواف ـ ـق  2٦سبتمبـ ـر سنة 2٠١٣
ال ـ ـذي يح ـ ـدد شـ ـ ـروط وكيفي ـات اعتمـ ـ ـاد اﳌخاب ـ ـر قصـ ـد حماية
اﳌستهلك وقمع الغش،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2-١٧اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٧فبراير سنة  2٠١٧واﳌتعلق
بشـ ـروط وضـ ـع وس ـم اﳌطابق ـة للوائـ ـح الفني ـة وخصائص ـه وكـ ـذا
إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،

مـ ـن نوعيـ ـة معادلـ ـة .ثم تقطـ ـر وﲡ ـفف لتجنب أي تلوث .وﻻ

يقرر ما يأتي :

تستعمـ ـ ـ ـل مساحـ ـ ـة العين ـ ـة اﳋاضعـ ـ ـ ـ ـة للتجربـ ـ ـة بعـ ـ ـد أن ﰎ

اﳌادة اﻷوﱃ :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم

تنظيفها.
 .٢.5تـحـديد الرصاص و/أو الكادميوم
– تخضـ ـ ـع العينـ ـة اﶈضـ ـرة للتجربـ ـة وفقـ ـ ـا للشـ ـ ـروط
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق اﻷول،

التنفيـ ـذي رقـ ـم  ٣٩-٩٠اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٣رجـ ـب عـ ـام  ١٤١٠اﳌواف ـق
 ٣٠يناير سنة  ،١٩٩٠اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا القـ ـرار إﱃ جعـ ـل منه ـج ﲢديـ ـد نسبة الكلورور ﰲ اﻷجبان
واﻷجبان الطرية بواسطة اﳌعايرة ﲟقياس اﳉهد ،إجباريا.

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ
 ١.٤محلول معاير من نترات الفضة :

اﳌادة  : ٢م ـ ـن أج ـ ـل ﲢدي ـ ـد نسبـ ـة الكل ـ ـورور ﰲ اﻷجبان
واﻷجبـ ـ ـان الطريـ ـ ـة بواسط ـ ـة اﳌعايـ ـ ـرة ﲟقي ـ ـاس اﳉ ـه ـ ـد ،تلزم

) ٠,٠8 = c (AgNO٣مول /ل إﱃ  ٠,١2مول/ل.

مخابـ ـ ـر مراقب ـ ـة اﳉـ ـ ـودة وقمع الغش واﳌخابر اﳌعتمدة لهذا
الغـ ـ ـرض باستعم ـ ـال اﳌنهـ ـج اﳌب ـ ـّين ﰲ اﳌلح ـ ـق اﳌرف ـ ـق به ـ ـذا
القـ ـرار.
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يذّوب  ١٣,٦غ إﱃ  2٠,٤غ من نترات الفضة ﰲ ماء خا ٍ
ل
ﲤاما من ثنائي أوكسيد الكاربون ويكمل باﳌاء إﱃ ١٠٠٠

يج ـ ـب أن يستع ـمل هـ ـذا اﳌنهـ ـج مـ ـن طـ ـرف اﳌخبـر عند
اﻷمر بإجراء خبرة.

ملل.
يعايـ ـر اﶈلـ ـ ـول بواسطـ ـ ـة كلـ ـ ـورور الصـوودي ـ ـوم )(NaCl

اﳌادة  : 3ينش ـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉـزائ ـ ـر ﰲ  8جمادى الثانية ع ـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق
 ١٤فبراير سنة .2٠١٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعيد جﻼب

اﳌلحق
منهج ت ـ ـحديد نسبة الكلورور ﰲ اﻷجبان واﻷجبان
الطرية بواسطة اﳌعايرة ﲟقياس اﳉهد
 .١مجال التطبيق :

مجفف مسبقا ﰲ درجة حرارة ٣٠٠م ،يعبر عن تركيز اﶈلول
اﳌعاير لنترات الفضة بأربعة أعشار.
يحفظ اﶈلول بعيدا عن الضوء اﳌباشر.
 ٢.٤حمض النيتريك ) ٤ ≈ c (HNO3مول  /ل.
 .5اﻷجهزة :
أدوات متداولة ﰲ اﳌخبر ،وخاصة ما يأتي :
 ١.5جهاز طحن أو بشر اﳉﱭ سهل التنظيف.
 ٢.5ميزان ﲢليﲇ ذو قدرة وزن  ١ملغ بالتقريب
مع دقة القراءة لـ  ٠,١ملغ.

يح ـ ـ ـدد هـ ـ ـذا اﳌنه ـ ـج تقنيـ ـة ﲢديـ ـ ـد نسب ـ ـة الكلـ ـ ـورور
ﰲ اﻷجـ ـبـ ـان واﻷج ـب ـان ال ـط ـري ـة ب ـواسط ـة اﳌع ـاي ـرة ﲟق ـي ـاس
اﳉهد.
يطبق هذا اﳌنهج عﲆ جميع اﻷجبان واﻷجبان الطرية
الت ـ ـي ﲢت ـ ـوي ،ع ـ ـﲆ أكث ـ ـر ،مـ ـ ـن ) %٠,2جـ ـ ـزء كتـ ـﲇ( من أيون
الكلورور.
 .٢تعريف :
ﰲ مـ ـفـ ـهـ ـوم هـ ـذا اﳌنـ ـهج ،يـ ـقصد بـ ـنسب ـة ال ـك ـل ـورور ﰲ
اﻷجبان واﻷجبان الطرية  :جزء كتﲇ للمواد اﶈددة عن
طريق هذا اﳌنهج.
مﻼحظة  :يعّبر عن نسبة الكلورور ﰲ اﻷجبان واﻷجبان
الطريـ ـ ـ ـة باﳉـ ـ ـ ـ ـزء الكت ـ ـ ـﲇ ﻷيـ ـ ـ ـ ـون الكل ـ ـ ـ ـورور الصـ ـ ـودي ـ ـ ـوم أو أي
كلورور آخر.
 .3اﳌبدأ :
ﲡعـ ـل عينة التجرب ـة عﲆ شكـ ـل محلول معلق ﰲ اﳌاء.
ﲢمض بواسطة حمض النيتريك ثم تليها اﳌعايرة ﲟقياس
اﳉهد ﻷيونات الكلورور ﲟحلول معاير لنترات الفضة.

 3.5اﳋﻼط.
 ٤.5مـقـيـاس اﳉهد م ـزود ب ـق ـطب ق ـيـاسي مـنـاسب
لتحديد الكلورور )مثﻼ قطب من الفضة( وقطب مرجعي )مثﻼ
قطب من سولفات الزئبق )ا( ).((Hg2SO٤
 5.5وعاء مناسب للخلط واﳌعايرة.
 ٦.5مخبار مدّرج سعته  ١٠ملل و5٠ملل.
 ٧.5سحاحة مدّرجة ،سعتها  5٠ملل ومدّرجة بـ ٠,١
ملل ،أو سحاحة آلية تسمح بالقراءة إﱃ  ٠,٠١ملل بالتقريب.
من اﻷحسـ ـ ـن أن تكـ ـ ـون السحاحـ ـ ـة اﳌدّرج ـ ـة والسحاح ـ ـة اﻵلية
من زجاج بني.
 ٨.5جهاز الّرج.
 .٦اقتطاع العينات :
يجب أن تكون العينة ﳑثلة وغير متلفة أو متغيرة
خﻼل النقل والتخزين.

 .٤الكواشف :

 .٧تـحـضير العينة :

مـ ـا عـ ـدا تعليم ـات مخالفـ ـة ،تستعمـ ـل فقـ ـط الكواش ـف ذات

قبل بدأ التحليل ،تزال القشرة أو اﳌورجة أو السطح

نوعية ﲢليلية معترف بها وماء مقطر أو ماء منزوع اﳌعادن

اﳌتعفن للجﱭ ،للحصول عﲆ عينة ﳑثلة للجﱭ مثل ما هو

أو ذو نقاوة ﳑاثلة.

مستهلك.

 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ
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تطح ـن أو تبش ـر العين ـة بواسط ـة جه ـاز مناسـب )،(١.5
تـ ـ ـرج الكتلـ ـ ـة اﳌطحون ـ ـة أو اﳌبش ـ ـورة بسرع ـ ـة وإذا استلـ ـزم

x 100%

c xM
1000

(v1 - v 0) x
= Wcl
m

اﻷم ـ ـر ،تطحـ ـن أو تبشـ ـر للم ـرة الثانية وتخلط أيضا بعناية.
إذا كان من غير اﳌمكن طحن العينة ،تخلط جّيدا عن طريق

حيث :

العجن بعناية.

 : Voهـ ـ ـو اﳊج ـ ـم باﳌيليلتـ ـ ـر ،من اﶈل ـ ـول اﳌعايـ ـ ـر

توضع عينة التجربة ﰲ وعاء مغلق بإحكام ﰲ انتظار

لنترات الفضة ،اﳌستعمل للتجربة عﲆ بياض)،(٣.8
 : V١هـ ـو اﳊجـ ـم باﳌليلتـ ـر م ـ ـن اﶈل ـ ـول اﳌعاي ـ ـر من

التحليل والذي يجب القيام ﰲ نفس اليوم .إذا لم يكن كذلك،
يجب أخذ كل اﻻحتياطات لضمان حفظ جيد للعينة والﻼزمة

نترات الفضة ،اﳌستعمل لتحديد )،(2.2.8

لتف ـادي تكاث ـف اﳌ ـاء عﲆ السط ـح الداخﲇ للوع ـاء .يج ـب أن
تتراوح درجة حرارة التخزين بﲔ بﲔ  ١٠م °و ١2م.°

 : cهو التركيـ ـز اﳊقيقي ،اﳌعّبر عنه باﳌول ﰲ اللتر
)≈ ١٠٠٠ملل( من اﶈلول اﳌعاير من نترات الفضة )،(١.٤

ينظف اﳉهاز بعد عملية الطحن أو البشر لكل عينة.

 : mهي كتلة العينة اﳌأخوذة للتجربة بالغرام )،(١.8

 .٨طريقة العمل :

 : Mهـ ـ ـي الكتلـ ـ ـ ـ ـة اﳌوليـ ـ ـة اﳌستعملـ ـ ـ ـة للتعبي ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـن

 ١.٨العينة اﳌأخوذة للتجربة :
يوزن بتقريب  ٠,٠٠١غ ،و2غ إﱃ 5غ من عينة التجربة
) (٧ﰲ وعاء مناسب ).(5.5
 ٢.٨التحديد :
 ١.٢.٨يضاف  ٣٠ملل من اﳌاء ﰲ درجة حرارة  55م°
تقريب ـ ـا وتوض ـ ـع عيـ ـنة التجرب ـ ـة ع ـﲆ شكل محلول بواسطة
اﳋﻼط ) .(٣.5يشطف هذا اﻷخير بواسطة حواﱄ  ١٠ملل من
اﳌاء وﲡمع مياه الشطف ﰲ الوعاء.
 ٢.٢.٨يضـ ـ ـاف  2م ـ ـلل إﱃ  ٣مـ ـلل م ـ ـن محل ـ ـول حم ـض
النيتريك ) .(2.٤يوضع قطب القياس والقطب اﳌرجعي داخل

النتيج ـة بالكس ـر الكت ـﲇ بالنسبـة اﳌائوية لنوع الكلورور،
مثﻼ :
 ٣5,5 = Mللتعبي ـ ـ ـ ـر عـ ـ ـن النتيجـ ـ ـة بالنسب ـ ـة اﳌائويـ ـ ـة
ﻷيون الكلور ).(Cl-
 58,٤ = Mللتعبيـ ـ ـر عـ ـ ـن النتيجـ ـ ـة بالنسب ـ ـة اﳌائويـ ـة
لكلورور الصوديوم ).(NaCl
 ٧٤,٦ = Mللتعبيـ ـ ـر ع ـ ـ ـن النتيج ـ ـ ـة بالنسب ـ ـة اﳌائوي ـ ـة
لكلورور البوتاسيوم ).(KCl
يعّبر عن النتيجة بعشريتﲔ.
.١٠الّدقة :
 ١.١٠التكرارية :

اﶈلول.
يعاير محتوى الوعاء ﲟحلول معاير لنترات الفضة )،(١.٤

الفـ ـرق اﳌطلـ ـق بﲔ نتيجت ـي ﲡربت ـﲔ ،كـ ـل ع ـﲆ حـدة .ﰎ

بواسطة سحاحة ) ،(٧.5مع الّرج باستمرار إﱃ غاية اﳊصول

اﳊصـ ـ ـول عليه ـمـ ـا باستخ ـ ـدام نف ـ ـس اﳌنه ـ ـج عﲆ نفس اﳌادة

عﲆ النقطـ ـة النهايـ ـة تقريب ـا .يع ـد ذلك يعاي ـر بعناي ـة إﱃ غايـة
الوص ـ ـ ـول إﱃ النقطـ ـ ـة النهايـ ـة ﳑـ ـا يواف ـ ـق الفـ ـ ـرق اﻷقصـ ـى الـ ـ ـذي
لوحظ بﲔ إضافتﲔ من نفس اﳊجم )بالتقريب  ٠,٠5ملل( من
اﶈلول اﳌعاير لنترات الفضة.
 3.٨ﲡربة عﲆ بياض :
ﲡرى ﲡربة عﲆ بياض بواسطة الكواشف ،لكن دون
العّينة اﳌأخوذة للتجربة.
 .٩اﳊساب والتعبير عن النتائج :
ﲢسـ ـ ـ ـب نسبـ ـ ـة الكل ـ ـ ـ ـورور (Wcl) ،بالنسب ـ ـ ـة اﳌائويـ ـ ـ ـة
الكتلية ،وذلك باستخدام اﳌعادلة اﻵتية :

اﳋاضعـ ـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـرب ـ ـ ـة ﰲ ن ـ ـف ـ ـ ـ ـس اﳌخ ـ ـب ـ ـر مـ ـن طـ ـ ـ ـرف ن ـ ـفـ ـ ـ ـس
اﶈـلل باستخـ ـ ـ ـدام نفـ ـ ـ ـس التج ـهيـ ـزات وﰲ فت ـ ـ ـرة زمنيـ ـ ـة
ﻻ تت ـجـ ـ ـاوز  ٠,٠2غ م ـ ـع أيونـ ـ ـات الكلـ ـ ـ ـور )(Cl-
قصيـ ـ ـ ـرة يجـ ـ ـ ـب أ ّ
)أو الكم ـ ـي ـ ـة اﳌماثلة ﻷي كل ـور آخـر( لك ـل ١٠٠غ مـن اﳌنتـوج ﰲ
أكثـر مـن  %5من اﳊاﻻت.
 ٢.١٠إعادة التجربة ما بﲔ اﳌخابر :
الفرق اﳌطلق بﲔ نتيجتي ﲡربتﲔ ،كل عﲆ حدة ،ﰎ
اﳊص ـ ـول عليهمـ ـا باستخ ـدام نفس اﳌنهج عﲆ نفس اﳌادة
اﳋاضعـ ـ ـة للتجرب ـ ـة ﰲ مخاب ـ ـر مختلف ـ ـة بواسط ـ ـة محـ ـ ـللﲔ
مختلف ـﲔ باستخ ـدام ﲡهي ـزات مختلف ـة يج ـب أن ﻻ تتج ـاوز
 ٠,٠٦غ من أيونـات الكلور )) (Cl-أو الكمية اﳌماثلة ﻷي كلور
آخر( لكل ١٠٠غ من اﳌنتوج ﰲ أكثر من  %5من اﳊاﻻت.

