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ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة p2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســارp يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســار
الــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــوانيالــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجـة عام  1422 اHـوافق  14 فـبـرايـر سـنة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
انــكــســـار الــضــوء لـــلــمــواد الـــدســمــة ذات األصـل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.

اHــادةاHــادة 2 :  : من أجل حتـــديـــد مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــضـــوء
لـــلـــمــواد الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنـــبـــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد 
الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

مــؤشــر انــكــســار الــضــوء Hــادة مــا هــو نــســبــة ســرعــة
الــضـوء في طــول مـوجــة مــحـددة في الــفـراغ عــلى ســرعـته

في اHادة.

تــسـتــعــمل تـطــبــيـقــاp ســرعـة الــضـوء فـي الـهــواء بـدل
ســرعــتـه في الــفــراغ و طــول اHــوجــة اخملــتــارةp بــاســتــثــنــاء
الــتــعــلـيــمــاتp هي مــعــدل خــطــوط الــطــيف ط لــلــصــوديـوم

( 589,6 نانومتر).

يــتـــغــيـــر مــؤشــر انـــكــســار الـــضــوء Hـــادة مــا مع طــول
موجة الضوء الوارد و مع درجة احلرارة.

يـرمــز Hــؤشـر انــكــسـار الــضــوء بـ  ن ط د حـيث أن د
هي درجة احلرارة اHئوية.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

قــيــاس مـــؤشــر انــكـــســار الــضـــوء لــلــعـــيــنــة الـــســائــلــة
بـواسـطــة جـهـاز مالئم لـقـيــاس االنـكـسـار في درجـة حـرارة

ثابتة.

3 . الكواشف : . الكواشف :

3 .  . 1 · بـرومـونـافـتـالـpW أو لـورات اإلثـيل ذو جـودة
تـــتالءم مع  جـــهــاز قــيـــاس مــؤشـــر االنــكــســـار و ذو مــؤشــر

انكسار معروف.

 CH3 (CH2)4 في 20° م ( نط 1,4119)

 3 . 2 ثـالثي كـــــلــــورو اإلثـــــيالنp أو مـــــذيــــبـــــات أخــــرى

كـالـهــكـزانp إثـيــر الـبـتــرول أسـيـتــونp تـولـوانp لـتــنـظـيف
موشور جهاز قياس االنكسار.

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

 4 . 1 جهـاز قياس االنكسار جهـاز قياس االنكسارp نوع  ABBE مثالp قابل

لـتـحـديـد مـؤشـر االنـكـسـار بـتـقـريب ± 0,0001 بW  ن ط =
 1,3000 و ن ط = 1,7000.

يـــجـب أن يــضـــبـط جـــهـــاز قـــيــاس االنـــكـــســـار بـــحـــيث
يـعـطي لـلمـاء اHـقطـر في درجـة حرارة 20° م مؤشـر يـقدر

بـ 1,3330.

4 . 2 مصدر الضوء : مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم.

�كن اسـتعـمال الـضوء األبيض إذا كـان جهـاز قياس
االنكسار مزودا بنظام تعويض ال صبغي.

صفيحة زجاجية ذات مؤشر انكسار معروف.

4 . 3 حــمــام مــائي : حــمــام مــائي : �ــكـن ضــبــطه في درجــة احلــرارة

التي جترى فيها القياسات (حالة العينات الصلبة).

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

يجرى اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.
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6 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

6 . 1 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

حتضر عينة التجربة طبقا للمنهج الرسمي.

يجـب أن يحـدد مـؤشـر االنكـسـار علـى اHادة الـدسـمة
مجففة كليا ومرشحة.

في حــالــة عــيــنـة صــلــبــةp تــنـقـل الـعــيــنــة احملــضـرة في
وعـاء مـنــاسب ثم يـوضع في حــمـام مـائي (4 . 5) مــضـبـوط
في درجـــة حــرارة الـــتي جتـــرى فــيـــهــا الـــقــيـــاســات. تـــتــرك

لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة.

6 . 2 ضبط اجلهاز : ضبط اجلهاز :

الـــــتــــحـــــقـق من أن جـــــهـــــاز قــــيـــــاس االنـــــكـــــســــار(4 . 1)
مـــضـــبـــوط و ذلك بـــقـــيـــاس مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــصـــفـــيـــحـــة
الـزجــاجــيـة (4 . 3) طـبــقــا لــتـعــلــيـمــات الــصـانع أو بــقــيـاس
مــؤشــر انــكــسـار · بـرومــونــافــتــالـW أو لـورات اإلثيل

.(1 . 3)

6 . 3 التحديد : التحديد :

يـقــاس مـؤشــر انـكــسـار الــعـيــنـة فـي درجـات احلـرارة
اآلتية :

أ) 20° م لـــلـــمـــواد الـــدســمـــة الـــســـائــلـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة

ب) 40° م لـــلــمـــواد الــدســـمــة الـــذائــبــة كـــلــيـــا في هــذه
pالدرجة من احلرارة

ج) 50° م لـــلـــمـــواد الــدســـمـــة الـــذائــبـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 40° م

د) 60° م لـــلـــمـــواد الـــدســــمـــة الـــذائـــبـــة كـــلـــيـــا في هـــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 50° م

هـ) 80° م أو أعـلى لـلمـواد الـدسـمة األخـرى اHـهـدرجة
كليا أو الشموع.

تـثـبت درجـة حـرارة مـوشـور جهـاز قـيـاس االنـكـسار
في الـــقــــيـــمــــة الـــثــــابـــتــــة الالزمــــة بـــواســــطـــة جــــريـــان اHـــاء
اHـوفـرمن طـرف احلـمـام اHائي (4 . 4) مـضـبوط في 0,1° م

تقريبا.

مـراقـبـة درجـة حـرارة اHـاء الـصـادر من جـهـاز قـياس
االنـــكـــســـار بـــاســـتـــعـــمـــال مـــقـــيـــاس درجـــة احلـــرارة ذي دقــة
مالئـمـة. مــبـاشـرة قـبـل الـقـيـاسp يــنـزل الـطــرف اHـتـحـرك

للموشور في وضع أفقي.

�ـسح سـطح اHـوشـور في الـبـدايـة بـواسـطـة مـنـشـفة
نـاعمـةp ثم بقـطن مـندوف مـبلل بـبـعض قطـرات من احمللل

.(2 . 3)

جتـرى القـياسـات طبـقا لـلتعـليـمات الـعمـليـة للـجهاز
اHستعمل.

قـراءة مــؤشـر االنــكـســار بـتــقـريب  0,0001 بـالـقــيـمـة
اHطلقة وتسجل درجة حرارة موشور اجلهاز.

مـــبـــاشــرة بـــعـــد الـــقـــيـــاســـاتp �ــسـح ســـطح اHـــوشــور
بـواسـطـة مـنـشـفـة نـاعــمـة ثم بـقـطن مـنـدوف مـبـلل بـبـعض

قطرات احمللل  (3 . 2).

يــقـــاس مــؤشــر االنــكـــســار مــرتــW و يـــحــسب اHــعــدل
اجلبري للقياسات الثالثة.

6 . 4 عدد التحديدات : عدد التحديدات :

يجـرى حتـديدان عـلى عـينـتـW مـقتـطـعتـW لـلتـجـربة
مأخوذتW من نفس عينة التجربة.  

7 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

7 . 1 طريقة احلساب والصيغ : طريقة احلساب والصيغ :

إذا كان الـفـرق بـW درجة حـرارة الـقـياس د1 ودرجـة
احلرارة اHـرجعـية د أقل من 3° مp يـعطـي مؤشـر االنكـسار

ن ط د في درجة احلرارة اHرجعية بالصيغة اآلتية :

أ ) إذا كان د1 > د

 - د ) ع
ن ط د = ن ط د1 + ( د1

ب ) إذا كان د1 < د.

ن ط د = ن ط د1 + ( د - د1 ) ع

حيث :

د1 درجة حرارة القياس.

د درجة احلرارة اHرجعية.

pمــرتـــبط بـــدرجــة احلــرارة pع هــو عـــامل الــتـــصــحـــيح
pللزيوت pيساوي  0,00035 لـ  د = 20° م

0,00036 لـ د = 40° مp د = 50° مp د = 60° م لــــلـــــدهــــون

الكثيفة و خليط األحماض الدسمة.

0,00037 لـ د = 80° م أو أعلىp للشموع.

يؤخذ كـنتيـجة اHعدل اجلـبري للقـيم اHتحصل عـليها
فـي الــتــحــديــديـن (5 . 4) إذا تــوفـرت شروط الـتـكـرارية

p(2 . 6)
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تـســجل الـنــتـيــجـة بــتـكـمــيل الــعـدد إلى أربــعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

مالحظة :مالحظة :

Wيــــجب األخـــذ بــــعـــ pعــــنـــد الــــتـــعــــبـــيــــر عن الــــنـــتــــائج
االعتبار بأن وجود األحماض الدسمة احلرة يخفض بشدة

مؤشر االنكسار.

إذا كــان مـؤشــر انــكــســار احلــمض يــسـاوي p2 تــضــاف
0,000045 لكل وحدة مؤشر احلمض.

7 . 2 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـعـدى الـفـرق بـW الـقـيـمـتـW اHـتـحـصل
علـيـهـما في الـتـحـديدين (5 . 4) اHنـجـزين بـسـرعـة الـواحد
تـــلـــو اآلخـــر مـن طـــرف نـــفس احملـــلل  0,0002 وحـــدة مـــؤشـــر

االنكسار و إال  تعاد التحديدات.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ


