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اHــادة اHــادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 4 ذي القعدة عام 1427 اHوافق 25 
نوفمبر سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــــــقاHلحـــــــق

منهج  حتديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريتمنهج  حتديد كمية الكلور الفعال وإبوكلوريت
الصوديومالصوديوم

في ماء جافيلفي ماء جافيل

1. التعريف :. التعريف :

1.1 ال الــــــــــــكــــــــــلــــــــــور الور الــــــــــــفــــــــــعــــــــــال :ال : هــــــو عـــــبــــــارة عن تــــــركـــــيـــــز
إبوكلـوريت الصـوديوم اHـنحل. الكـلور الـفعـال عبارة عن
قــيــاس الــقــدرة اHـــؤكــســدة حملــالــيل اإلبــوكـــلــوريت. يــســمح
بتحديد كمية الـكلور اHكافئة كيميائيا لألكسيجW الذي
يحـدث نفس الفـعاليـة خالل التحـلل الكامل لإلبـوكلوريت

.Wإلى كلورير الصوديوم واألكسيج

  نــــســـبــــة الـــكــــلــــور الـــفــــعـــال فـي جـــزيــــئــــة واحـــدة من
اإلبوكلوريت هي % 95,3.

2.1 الالـدرجة الدرجة الـكلكلـورومتورومتـرية :رية : هي عدد لـترات الـكلور

اجلــاف الــتـي يــمـــكن اسـتـخالصـهـاp في 0 م° وحتت ضـغط
1 بـار ( 0,1 مــلــيــبــســكــال ) عــنــد اســتــعــمـال لــتــر واحــد من
محلول إبوكلوريت الصوديوم في  20 م° بوجود حمض.

يــزن لـتــر واحــد من الــكــلــور الــغـازي في 0 م° وحتت
ضغط 1 بارp 3,17 غرام.

2 . اHبدأ :. اHبدأ :

أكـــــســـــدة يـــــودور الــــــبـــــوتـــــاســـــيــــــوم في وسـط حـــــمض
األســــتــــيك ومــــعــــايــــرة الــــيــــود احملــــرّر بــــواســــطــــة مــــحــــلـــول

ثيوسلفات الصوديوم في وجود النشاء.

3 . الكواشف :. الكواشف :

يـــجـب أن تـــكـــون الــــكـــواشف ذات نــــقـــاوة حتـــلــــيـــلـــيـــة
معترف بها.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرخ فيؤرخ في 4 ذي ال ذي الــــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــــدة عـدة عـــــــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــــوافق وافق 25
نوفمبر سنة نوفمبر سنة p2006 يجعل منهج حتديد كمية الكلورp يجعل منهج حتديد كمية الكلور
الالــــــفــــــعــــال وإبال وإبــــــوكوكــــلــــــوريت الوريت الــــــصــــــوديوديــــوم في موم في مــــــاء جاء جــــــافافــــيليل

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن وزيـر التجــارة
-  �ـقـتــضى اHــرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1427 اHــوافق  25 مـــايـــو ســـنـــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا 

-  و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 90-39 اHـؤرخ
فـي 3 رجـب عــــــــــام 1410 اHــــــــــوافـق 30 يــــــــــنـــــــــــايــــــــــر ســـــــــــنــــــــــة
pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشH1990وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02 -453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
16 ذي الــــقــــعــــدة عــــام1417 اHــــوافق 24 مــــارس ســــنــــة 1997

واHـتـعـلق بـاHـواصـفـات الـتـقـنـيـة لـوضع مـسـتـخـلـصـات ماء
pجافيل رهن االستهالك وشروطها وكيفياتها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة  19 من اHرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم  90-39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 
اHــــــــوافق 30 يــــــــنــــــــايــــــــر ســــــــنــــــــة p1990 اHــــــــعــــــــدل واHـــــــــتــــــــمم
واHـذكورأعالهp  يـهـدف هـذا الـقرار إلى جـعل مـنـهج حتـديد
كــمـيــة الــكـلــور الـفــعــال وإبـوكــلــوريت الـصــوديــوم في مـاء

جافيل إجباريا.

اHـــادة اHـــادة 2 : :  مـن أجـل حتـــديــد كـــمــيـــة الــكـــلــور الـــفــعــال
وإبــوكــلـــوريت الــصـــوديــوم في مــاء جـــافــيلp فـــإن مــخــابــر
مراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغش وتـلك اHـعـتـمـدة لـهـذا الـغرض

ملزمة باستعمال اHنهج اHبW في اHلحق.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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.( KIO3 ) يللتر حمللولH50 : هو احلجم با

.( KIO3 ) 0,1 : هي نظامية محلول

4.3 النشاء :  النشاء : محلول مؤشر بـ 0,5 %

- يـخلط 0,5 غ من الـنشاء مع 5 ملل مـن اHاء الـبارد
ويـضـاف 95 مــلل من اHـاء اHــغـلي. يــخـلطp يــبـرد ثم يــحـفظ

في قارورة نقية.

- بــاعـتــبـار أن مــحـلــول الـنـشــاء غـيــر ثـابـتp يـعـوض
مــــــرارا أو يــــــضـــــــاف إلــــــيـه مـــــــا يــــــعــــــادل 0,1 % مـن حـــــــمض

السليسليك لتقليص عملية الهدم.

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبر.

5. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.5 حتضير العينة : حتضير العينة :

حـــــسـب الــــــتــــــركـــــيــــــز األولـي حملــــــلـــــول إبــــــوكــــــلــــــوريت
الـصوديومp جتـرى تخـفيفـات للـحصـول على كمـية الـكلور
الفـعال قريبة من 1 °م كلورومـيتري ( مثال تخفيف 1/10
بــالـنــسـبــة حملـالــيل اإلبـوكــلـوريت ذات 10 °م - 12 °م و1/20
بـــالــنـــســـبــة لـــلــمـــحـــالــيل ذات 18°- 20 °م و1/50 بــالـــنــســـبــة

للمحاليل ذات °47-°50  ).

2.5 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــقــتــطع 10 مـــلل من الـــتــخـــفــيف احملـــضــر في ( 1.5 )
بواسطة ماصة.

3.5 اHعايرة : اHعايرة :

يـــــذوب في إرلـن مـــــايــــر ( erlenmeyer )  ســــعـــــته 250
مــللp 2  إلى 3 غ من يـــودور الــبـــوتــاســـيــوم ( 2.3 )  في 50
p( 1.3 ) ـاء. يـضاف 10 مـلل من حـمـض األستـيكHمـلل مـن ا
ثم تـســكب الــعـيــنـة ( 1.5 ) داخل أرلن مــايـر بــإبـقــاء طـرف

اHاصة حتت سطح السائل.

يــعــايـر الــيــود اHـنــطــلق في مــرحـلــة واحــدة بـواســطـة
مــحــلـول ثــيــوسـلــفــات الـصــوديـوم ( 3.3 ). عـنــد تــغـيــر لـون
احملــلــول من األســمــر الــداكن إلى األصــفــر الــشــاحب ( لــون
قــــشي )p يــــضـــاف 1 مــــلل من مــــحــــلـــول الــــنــــشـــاء ( 4.3 ) ثم
تـواصل عمـلـية اHـعـايرة حـتى زوال الـلون األزرق. يـسجل

حجم الثيوسلفات اHستعمل.

.( glacial ) 1.3 حمض األسيتيك بارد

2.3 يودور الـبوتاسيوم ( KI ) نقي مبلور وخال من

اليودات.

( Na2 S2 O3 ) 3.3 مـحـلـول ثـيـوسـولـفـات الـصـوديـوم

0,1 نظامية.

تـذوب 25 غ من ثــيــوســولــفــات الــصــوديــوم خــمــاسي
التمييه ( Na2 S2 O3 p 5H2O )  مبلـور حديثا في لتر من

اHاء اHغلي ثم يترك ليبرد.

يــــــكــــــون احملـــــلــــــول ثـــــابــــــتــــــا أكـــــثــــــر إذا كـــــانـت األواني
الزجاجية منـظفة مسبقا بواسطة حمض سولفوكروميك

وتنقى باHاء اHقطر بعناية.

جتــرى مــعـــايــرة مــحـــلــول ثــيـــوســولــفـــات الــصــوديــوم
بــواسـطــة مـحــلــول يـودات الــبــوتـاســيـوم ( KIO3 ) احملـضـر

كما يأتي :

تــوزن 3,567 غ من يـــودات الـــبـــوتـــاســيـــومp خـــال من
الرطـوبـةp تـنقـل في قنـيـنـة سعـتـها 1 لتـرp تـذوب في اHاء
ثم تــخــلط بــعــنــايــة : نــظــامــيــة هــذا احملــلــول 0,1 بــالــضــبط.
p( Na2 S2 O3 ) ــعـايـرة مــحـلـول ثـيــوسـولـفــات الـصـوديـومH
pتـــؤخــذ 50 مـــلل مـن مــحـــلــول الـــيـــودات احملــضـــرة مـــســبـــقــا
pســعــته 250 مــلل ( erlenmeyer ) تــســكـب داخل إرلن مــايــر
تـــخــفف 100 مــلـل بــاHــاء اHـــقــطـــر وتــضــاف 1 غ من يــودور
الـبـوتاسـيـوم اHـبـلـورةp عـنـد ذوبان الـ pKI تـضاف 15 مـلل
من حمض الكلور ( HCL ) 0,1 نظاميةp ثم تعاير مباشرة

.( Na2 S2 O3 ) بعد ذلك �حلول

عـنــد تـغـيــر لـون احملـلــول إلى األصـفــرp يـضـاف 1 مـلل
من مــحـــلــول الــنـــشــاء ( مــؤشـــر ) وتــواصل اHــعـــايــرة حــتى

زوال اللون األزرق.

جتــــرى مــــعـــايــــرات مــــحــــلـــول ( Na2 S2 O3 ) مــــرة في
الشهر على األقل.

: ( Na2 S2 O3 ) تساوي نظامية محلول

0,1 . 50

ـــــــــــــــــــــ

ح م 

بحيث :

( Na2 S2 O3 ) ــــيـــلــــلـــتــــر حملـــلـــولHح م : هـــو احلــــجم بـــا
.( KIO3 ) عايرة محلولH الالزم



6. التعبير عن النتائج : التعبير عن النتائج :

1.6 كمية الكلور الفعال : كمية الكلور الفعال :

1.1.6 الكلور الفعالp بـ غ/ل : الكلور الفعالp بـ غ/ل :

3,546 . ن . ح . ع

2.1.6 الكلور الفعالp بالنسبة اHئوية للكتلة : الكلور الفعالp بالنسبة اHئوية للكتلة :

3,546 . ن . ح . ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1000 .كـ

2.6 كمية اإلبوكلوريت : كمية اإلبوكلوريت :

1.2.6 إبوكلوريت  إبوكلوريت pNaOCI بـ غ/ل :p بـ غ/ل :

3,721 . ن . ح . ع

2.2.6 إبوكلوريت  إبوكلوريت pNaOCI بالنسبة اHئوية للكتلة :p بالنسبة اHئوية للكتلة :

3,721 . ن . ح . ع. 100

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1000 .كـ

حيث :

p°كـ : كثافة محلول إبوكلوريت الصوديوم في 15 م

ن : نـــظــــامــــيــــة مـــحــــلــــول ثـــيــــوســــلــــفـــات الــــصــــوديـــوم
pستعملHا

pـيـلـلـترHح : حـجم مـحـلـول ثيـوسـلـفـات الـصـوديوم بـا
pعايرةHستهلك أثناء اHا

الــعــامل ع : يــســاوي الــعالقـة ح1 / حp2 حـيث ح1 هـو
احلجم بـاHيلـلترp لألنـبوب الزجـاجي اHدرج اHسـتعمل في
pالتـخفيف وح2 هـو حجم محـلول إبـركلوريت الـصوديوم

باHيللترp اHستعمل لتحضير التخفيف.

pبـالـنـسـبـة خملـتـلف مـحـالـيل إبـوكـلـوريت الـصـوديوم
فإن قيم العامل ع هي :

ع = 10 للمحاليل ذات 10 ° - 12 °

ع = 20 للمحاليل ذات 18 ° - 20 °

ع = 50 للمحاليل ذات 47 ° - 50 °
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