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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 ا@ــوافق  ا@ــوافق 21 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة p2011 يـــجـــعـل مـــنـــهـج حتـــديـــد مــــؤشـــر احلـــمضp يـــجـــعـل مـــنـــهـج حتـــديـــد مــــؤشـــر احلـــمض
واحلـــمــوضــة لــلـــمــواد الــدســمـــة ذات األصل احلــيــوانيواحلـــمــوضــة لــلـــمــواد الــدســمـــة ذات األصل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى ا@رسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 ا@ؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 ا@ـوافق 28 مـايــو ســنـة

p2010 وا@تضمن تعي[ أعضاء احلكومة 

- و�ــــقــــتــــضى ا@ـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
ا@ؤرخ في 3 رجب عام 1410 ا@وافق 30 ينـاير سنة 1990 

pا@عدل وا@تمم pوا@تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش
- و�ـــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
ا@ـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 ا@ـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
ا@ؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 ا@وافق 6 ديسمبر سنة

p2005 و ا@تعلق بتقييم ا@طابقة

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري ا@ـــشــــتــــرك ا@ـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 ا@ـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
وا@ـتعـلق با@ـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري ا@ـشـتـرك ا@ؤرخ في2
ذي احلــجــة عـام 1422 ا@ـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة ا@ــــواد ا@ــــضــــافــــة ا@ـــرخـص بــــهـــا فـي ا@ـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ا@ـادة األولى :ا@ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا@ادة 19 من ا@ـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 ا@ــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
ا@ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 ا@ــعــدّل وا@ــتـــمّم وا@ــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
احلـمض واحلمـوضـة لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

ا@ـادةا@ـادة 2 :  : من أجل حتـديـد مــؤشـر احلـمض واحلـمـوضـة
لــلـمــواد الــدســمــة ذات األصل احلـيــواني و الــنــبــاتيp تــلـزم
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر ا@عـتمدة لهذا
الـغـرضp باسـتـعمـال ا@ـنهـج ا@بـ[ في ا@ـلحق ا@ـرفق بـهذا

القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا@نـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

ا@ـادة ا@ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 ا@ـوافق 21
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا@ـلحـقا@ـلحـق

منهج حتديد مؤشر احلمض واحلموضةمنهج حتديد مؤشر احلمض واحلموضة

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1. مجال التطبيق. مجال التطبيق

يحـدد هـذا ا@ـنـهج طـريـقـت[ بـواسـطـة ( جـهـاز قـياس
فـرق الكـمـون وجـهاز قـيـاس ا@ـعايـرة ) لـتـحديـد األحـماض
الــــدســـمــــة احلـــرة فـي ا@ــــواد الـــدســــمـــة ذات أصـل حـــيــــواني

ونباتي.

من ا@ـــســـتــــحـــسن الـــتـــعـــبـــيـــر عن األحـــمـــاض �ـــؤشـــر
احلموضة أو اختياريا باحلموضة احملسوبة اصطالحيا.

هـــذا ا@ـــنـــهج مـــطـــبق عـــلى ا@ـــواد الـــدســـمـــة ذات أصل
حيواني ونباتي ولكنها ال تطبق على الشموع.

2. تعريف. تعريف

في إطار هذا ا@نهجp تطبق التعريفات التالية.

 2 . 1 مـــــؤشـــــر احلـــــمـــــوضـــــة :  مـــــؤشـــــر احلـــــمـــــوضـــــة : عـــــدد مـــــيـــــلـــــيـــــغـــــرامــــات

هـــيــدروكـــســـيــد الـــبـــوتــاســـيـــوم الالزم لـــتــعـــديل األحـــمــاض
الدسمة احلرة ا@وجودة في 1 غ من ا@ادة الدسمة.

 2 . 2 احلــمــوضــة :  احلــمــوضــة : هي عـــبــارة اصــطالحــيـــة لــلــنــســبــة

ا@ئوية لألحماض الدسمة احلرة.

�ــكن الــتـعــبــيـر كــذلك عن احلــمــوضـة حــسب طــبـيــعـة
ا@ادة الدسمةp كما هو مب[ في اجلدول 1.

إذا كـــانت الــــنـــتـــيـــجـــة تـــبـــ[ احلـــمـــوضـــة فـــقط بـــدون
تـدقـيق آخـر فـهـو مـعـبر عـنـهـا اصـطالحـا بـالـنـسـبـة ا@ـئـوية

حلمض األولييك.

pإذا كــانـت الــعــيـــنــة حتــتـــوي عــلى أحـــمــاض مــعـــدنــيــة
فيعتبر حتديدهم اصطالحا كأحماض دسمة.
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3. منهج ا@عايرة بواسطة جهاز قياس ا@عايرة. منهج ا@عايرة بواسطة جهاز قياس ا@عايرة
3 . 1 عموميات  عموميات 

يـتـنـاسب هــذا ا@ـنـهج خـاصـة مع ا@ــواد الـدسـمـة غـيـر
شديدة التلوين.
3 . 2 ا@بدأ ا@بدأ

تــوضع الـــعــيـــنــة ا@ــأخـــوذة لــلـــتــجـــربــة في خـــلــيط من
ا@ــذيــبــاتp ثم تــعــايــر األحــمــاض الــدســمــة احلــرة ا@ــوجـودة
بواسطة محلول اإليثانوليك لهيدروكسيد البوتاسيوم.

3 . 3 الكواشفالكواشف

يـــــجب أن تــــكــــون جـــــمــــيع الــــكـــــواشف ذات  نــــوعــــيــــة
حتــلــيـلــيــة مــعــتــرف بــهــا و أن يــكــون ا@ــاء ا@ــســتـعــمـل مـاءا

مقطرا.
3 . 3 . 1 أكـســـيــد ثــنـــائي اإليـثـيــلـيك / إيــثـانـول في

95 % (ح/ ح) خليط 1 + 1 (ح/ ح).

تنبيه :تنبيه :
أوكسـيـد ثـنـائي اإليـثـيلـيك شـديـد االلـتـهـاب و �ـكنه
تـشــكـيل بـيـروكـسـيــدات مـتـفـجـرة. يـجب اســتـعـمـاله بـأخـذ

احتياطات خاصة.
يـــــعـــــدل بـــــالـــــضــــبـط أثـــــنـــــاء االســــتـــــعـــــمـــــال �ـــــحـــــلــــول
هيدروكـسيد البـوتاسيوم (3 .3 . 2) في وجود 0,3 ملل من

محلول فينول فتالي[ (3 .3 . 3) لـ  100ملل من اخلليط.
مالحظة مالحظة 1

في حـالة عـدم التـمكـن من استـعمـال أوكسـيد ثـنائي
اإليـثيـليكp �ـكن استـعمـال خلـيط من مذيـبات مـشكل من
االيـــــثـــــانـــــول و الـــــتـــــولـــــوان. �ـــــكـن تـــــعـــــويض اإليـــــثـــــانـــــول

بالبروبانول - 2 إذا اقتضى األمر.

3 . 3 . 2 هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم

مــحــلــول إيـــثــانــولي مــعــايــر c ( KOH ) = 0,1 مــول /
p0,5 مول / لتر = c ( KOH )  أو إن اقتضى األمر pلتر

يــــجب أن يــــكـــــون الــــتــــركــــيـــــز الــــدقــــيق لـــــلــــمــــحــــلــــول
اإليثـانولي لـهيـدروكسـيد الـبوتـاسيـوم معـروفاp و الـتأكد
مـنه قبـل االستـعـمال مـبـاشـرة. يسـتـعـمل احمللـول احملـضر5
أيـــام قـــبـل االســـتـــعـــمـــال عـــلى األقـل و يـــرسب في قـــارورة

زجاجية بنية و مغلقة بسدادة  من ا@طاط.
يـجب أن يـكون احملـلـول عـد¢ الـلـون أو ذا لـون أصـفر

قشي.
مالحظةمالحظة 2

�ـــكـن حتـــضـــيــــر مـــحـــلــــول عـــد¢ الـــلــــون و ثـــابت  من
هيدروكسيد البوتاسيوم  بالطريقة اآلتية :

يــغــلى و يــواصـل الــغــلــيــان بــالــتــنـاوب ( reflux ) @ـدة
ســاعــة 1000 مــلل من اإليــثــانــول مع 8غ من هــيــدروكــســيـد
الــبـــوتــاســـيــوم و0,5غ من قــصـــاصــة األلـــيــمـــنــيـــوم. يــقـــطــر
مـــــبــــاشــــرة. يـــــذوب في الـــــقــــطـــــارة الــــكــــمـــــيــــة الـالزمــــة من

هيدروكسيد البوتاسيوم.
يــتــرك لـــيــرتــاح عــدة أيــام و يــرسـب الــســائل الــفــاحت

الطافي @رسب كربونات البوتاسيوم.
�ــكـن حتــضـــيــر احملـــلـــول بــدون تـــقــطـــيـــر بــالـــطــريـــقــة

التالية : 
يــــــضــــــاف لـ  1000 مــــــلـل مـن اإليــــــثــــــانـــــول 4 مـــــلـل من
بـيــوتـيالت األلــيـمــنــيـوم و يــتـرك اخلــلـيط لــيـرتــاح بـضــعـة

أيام.
يــــصــــفى الــــســــائل الــــطــــافي و تــــذوب فــــيه الــــكــــمــــيـــة
الالزمة من هـيدروكسـيد البـوتاسيـوم. هذا احمللـول جاهز

لالستعمال.
3 . 3 . 3 فــيــنـول فــتـالــيـ[p فــيــنـول فــتـالــيـ[p مــحــلـول من 10غ / ل من

اإليثانول 95 إلى 96 % (ح/ح) أو أزرق قاعديp (في حالة
ا@ـواد الــدســمـة شــديــدة الــتـلــوين) مــحــلـول من 20غ/ل في

اإليثانول 95 إلى 96 % (ح/ح).
 3 . 4 التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة العادية للمخبر و ال سيما :
3 . 4 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

3 . 4 . 2 حوجلة مخروطيةp سعتها 250 ملل.

3 . 4 . 3 أنـبـوب زجــاجي مـزود بــصـنـبــورp سـعـته 10

ملل و مدرج إلى 0,1 ملل.
3 . 5 أخذ العينة أخذ العينة

جتــرى عـــمــلـــيـــة أخــذ الـــعــيـــنـــة لــلـــمــخـــبـــر في شــروط
مالئمة.

الكتلةالكتلة
ا@وليةا@ولية
غ / مولغ / مول

طبيعة ا@ادة الدسمةطبيعة ا@ادة الدسمة

زيت الـــكـــوبـــراp زيت
الـــــــــــــبــــــــــــا@ــــــــــــيــــــــــــسـت
والزيوت ا@شابهة

زيت البالم
زيــــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــــعــض

الصليبيات
كل ا@ــــــواد الــــــدســــــمـــــة

األخرى

200

256

338

282

العبارةالعبارة

حمض اللوريك

حمض البلمتيك
حمض إيروسيك

حمض األولييك

اجلدول اجلدول 1
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3 . 6 طريقة العمل طريقة العمل

3 . 6 . 1 حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

حتـــضــر الـــعــيـــنــة لـــلــتـــجــربـــة حــسـب مــنـــهج حتــضـــيــر
العينة. 

3 . 6 . 2 العينة ا@أخوذة للتجربة العينة ا@أخوذة للتجربة

تــقــتـــطع عــيــنــة لــلــتــجـــربــة حــسب مــؤشــر احلــمــوضــة
ا@فترض وفقا لتعليمات اجلدول 2.

اجلدول اجلدول 2

- في حالة تعكـر احمللول أثناء ا@عـايرة تضاف كمية
كـافـيـة من خـلـيط ا@ـذيـبـات (3 . 3 . 1) لـكي يـعـطي مـحـلوال

شفافا.
3 . 6 . 4 عدد التحديداتعدد التحديدات

إجراء حتديدين على نفس العينة للتجربة.
(Potentiométrique) 4 . منهج الفرق الكموني ( . منهج الفرق الكموني

هــذا ا@ـنـهـج ذو تـطـبــيق عـام و لـكــنه مـوجه خــصـوصـا
لــلــمــواد الــدســمـــة اخلــام ذات لــون قــا® لــصــعــوبــة تــطــبــيق

منهج ا@عايرة في هذه احلالة.
 4 . 1 ا@بدأا@بدأ

مـــعـــايــرة فـــرق الـــكـــمـــون لألحـــمـــاض الـــدســـمـــة احلــرة
ا@وجـودة في الـعـينـة ا@ـأخوذة لـلـتـجربـة بـواسـطة مـحـلول
إيزوبروبانويـك من هيدروكسيد الـبوتاسيوم  في وسط

غير مائي.
 4 . 2 الكواشفالكواشف

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـــلــيــلــيــة مــعـــتــرف بــهــا وأن يــكــون ا@ـــاء ا@ــســتــعــمل مــاءا

مقطرا.
 4 . 2 . 1 مـــيــثــيـل إيــزوبـــوتــيل ســـيــتــون مـــيــثــيـل إيــزوبـــوتــيل ســـيــتــون يــعـــدل عــنــد

االسـتـعـمـال �ـحـلول إيـزوبـروبـانـولـيك  من هـيـدروكـسـيد
الـبـوتـاسـيـوم (4 . 2 . 2) في وجـود فـيـنـول فـتـالـيـ[p حتى

تغير اللون إلى الوردي.
 4 . 2 . 2 هيـدروكـسيـد الـبـوتـاسـيوم هيـدروكـسيـد الـبـوتـاسـيوم مــحـلول مـعـاير

c (KOH) = 0,1 مول/ ل أو 0,5 مول / ل.

 4 . 2 . 2 . 1 هــيـــدروكـــســـيـــد الــبـــوتـــاســـيــوم  هــيـــدروكـــســـيـــد الــبـــوتـــاســـيــوم مـــحـــلــول

معاير c (KOH)  = 0,1 مول/ ل في البروبانول � 2 
يذوب  7غ من هيـدروكسـيد الـبـوتاسـيوم عـلى شكل
أقـراص في الـبـروبـانـول � 2 ويــتـمم احلـجم إلى 1000 مـلل

بالبروبانول 2.
 4 . 2 . 2 . 2  هــيـــدروكــســيــد الـــبــوتــاســيــومهــيـــدروكــســيــد الـــبــوتــاســيــومp مــحــلــول

معاير c (KOH)  = 0,5 مول/ ل في البروبانول � 2
تذوب 35غ  من هيدروكسـيد البوتاسيوم على شكل
أقـراص في الـبـروبـانـول � 2 ويــتـمم احلـجم إلى 1000 مـلل

بالبروبانول 2.
4 . 2 . 2 . 3 ا@عايرة ا@عايرة

يـجب حتديـد الـتركـيـز ا@ـضبـوط لـلمـحـلول مـبـاشرة
قبل االستعمال.

تـــوزن بــــتــقـــريـب 0,0002غp 0,15غ (لـــلـــمــــحــلــول
4. 2 . 2 . 1 ) أو 0,75غ (لــلـــمــحـــلــول 4 . 2 . 2 . 2) من حــمض
الـبـنـزويـيك ذو نـقـاوة تـقـدر بـ   99,9 % يـوضع فـي بـيـشر
(4 . 3 . 2) و يــــــــــــذوب فـي 50 مــــــــــــلـل مـن مـــــــــــــثــــــــــــيـل إيــــــــــــزو

بوتيسيتون (4 . 2 . 1).

مؤشر احلموضةمؤشر احلموضة
ا@فترضا@فترض

 1 >

من 1 إلى 4

من 4 إلى 15

من 15 إلى 75

75 <

0,05

0,02

0,01

0,001

0,0002

كتلة العينةكتلة العينة
ا@أخوذةا@أخوذة

للتجربة غللتجربة غ

20

10

2,5

0,5

0,1

تقريب العينةتقريب العينة
للتجربة غللتجربة غ

تـــوزن الـــعــــيـــنـــة ا@ـــأخـــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة في احلـــوجـــلـــة
اخملروطية  (3 . 4 . 2).

3 .6 . 3 التحديد  التحديد 

تــذوب الـعــيـنــة ا@ــأخـوذة لــلــتـجــربـة (3 . 6 . 2) في 50
إلى 150 مــــلل مـن خــــلـــيـط أوكـــســــيــــد ثــــنـــائـي اإليــــثـــلــــيك /

إيثانول (3 . 3 . 1) ا@عدل مسبقا.
تــــــعـــــايــــــر مـع الـــــرج مـع مــــــحـــــلــــــول هــــــيـــــدروكــــــســــــيـــــد
الــبـــوتــاســـيــوم  0,1 مــول/ل (3 . 3 . 2) (أنـــظـــر مالحـــظــة 3)
حـتى تـغـيـر لـون ا@ــؤشـر (تـلـون وردي لـلـفــيـنـول فـتـالـيـ[

يستمر لـ  10 ثواني على األقل).
مالحظة مالحظة 3

1 - في حـــــالـــــة مـــــؤشـــــرات ضـــــعـــــيـــــفـــــة جـــــدا (<1) من
ا@ـســتـحـسن إمـرار تــيـار خـفـيـف من األزوت  في مـحـلـول

التجربة.
2 - �ـــكن اســــتـــبــــدال احملـــلــــول اإليـــثـــانــــولي ا@ــــعـــايـــر
بـهـيـدروكــسـيـد الـبـوتـاسـيـوم (3 . 3 . 2) �ـحــلـول مـائي من
هـيـدروكسـيـد الـبوتـاسـيـوم أو الـصوديـوم في حـالـة ما إذا

كان حجم ا@اء ا@دخل ال يؤدي إلى فصل في األطوار.
- في حـالة مـا الـكـمـيـة الالزمـة حملـلـول هـيـدروكـسـيد
الـــبــوتــاســيــوم  0,1 مــول/ لp تــتــعــدى 10 مــلـل p يــســتــعــمل

محلول  0,5 مول / ل.
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تــــــــدخـل إلــــــــكــــــــتــــــــرودات جــــــــهــــــــاز قـــــــــيــــــــاس الــــــــعــــــــامل
الــهـــيــدروجـــيــني (4 . 3 . 4) يــشـــغل جـــهــاز الــرج  (4 . 3 . 5)
وتـعـايــر �ـحـلـول هــيـدروكـســيـد الـبــوتـاسـيـوم (4 . 2 . 2 . 1
أو  4 . 2 . 2 . 2)  إلى غـايـة نـقـطـة الـتكـافـؤ (أنـظـر ا@الحـظة

 5- 1 في 4 . 5 . 3).

 يعـبر عن تركيـز محلـول هيدروكسـيد البـوتاسيوم

(4 . 2 . 2 . 1 أو  4 . 2 . 2 . 2) بـــــــا@ــــــول / لـــــــتـــــــر و تــــــعـــــــطى
الصيغة كالتالي: 

x 1000 ك0

x 122,1 ح0

حيث :
ك0 : : هي الـكــتــلــة  بـالــغــرامp من حـمـض الـبــنــزويـيك

ا@ستعمل للمعايرة.
ح0 :  : هــو احلــجم بـــا@ــيــلــيــلــتــرp حملــلــول هــيــدروكــســيــد

البوتاسيوم (4 . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . 2) ا@ستعمل.
4 . 3 التجهيزاتالتجهيزات

األجهزة ا@تداولة في اخملبر و ال سيما.
 4 . 3 . 1 ميزان حتليلي.ميزان حتليلي.

 4 . 3 . 2 بيشرp  بيشرp سعته 150 مللp شكله  متطاول.

 4 . 3 . 3 أنـبـوب زجـاجي مـزود بـصـنـبـورp أنـبـوب زجـاجي مـزود بـصـنـبـورp سـعـته 10

مللp مدرج إلى 0,1 ملل.
4 . 3 . 4 جهاز قياس العامل الهيدروجينيجهاز قياس العامل الهيدروجيني

مزود بإلكترودات من الزجاج و الزئبق.
يـــجب أن يـــكـــون االتـــصـــال بـــ[ احملــلـــول ا@ـــشـــبع من
كلورور البوتاسـيوم و احمللول للتجـربة عبر صفيحة من
اخلزف أو من الزجاج ا@سحوق ذو سمك 3 ¬ على األقل.

مالحظة مالحظة 4
هناك فـائدة من االحتفاظ @دة 12 ساعـة من ا@عايرة
بااللـكتـرود الزجاجـية في ا@ـاء ا@قـطر أو من األحسن  في
مـثـيل إيـزو بـوتـيل سـيـتـون. جتـفف بـرفق بـواسـطـة ورق
الترشيح  قبل الـشروع في القياس. تغـسل  مباشرة بعد
ا@ـــعـــايـــرة بـــا@ـــثـــيل إيـــزو بـــوتـــيل ســـيـــتـــونp ثم بـــواســـطـــة

بروبانول - 2 و أخيرا با@اء ا@قطر.
إذا كــان االلـكـتــرود ال يـعـمل بــصـفـة مـرضــيـةp يـحـاول
جتــديـده و ذلـك بـاالحــتـفــاظ به @ـدة  24 ســاعـة فـي مـحــلـول
إيــزو بـروبــانــويك من حــمض الــكــلــوريـدريك  1 مـول/ ل.
بـــعــد هــذه ا@ــعــاجلـــة p يــغــسل االلـــكــتــرود بــا@ـــاء ا@ــقــطــرp ثم

بالبروبانول - 2 و ا@يثيل إيزو بوتيل سيتون.
إن اســـتــعـــمــال صـــفــائـح من اخلـــزف أو من مــســـحــوق
الـزجاج لـضمـان االتـصال بـ[ احمللـول ا@ـشبع من كـلورور
البوتاسيوم و احمللول ا@أخوذ  للتجربةp يؤدي إلى جتنب

تيارات االنتشار والكمونات ا@تطفلة.

4 . 3 . 5 جـهـاز الرج  جـهـاز الرج من ا@ـسـتـحـسن استـعـمـال جـهاز

الرج ا@غناطيسي.
4 . 4 اقتطاع العينة اقتطاع العينة

يتم اقتطاع العينة للمخبر في ظروف مالئمة.
 4 . 5 طريقة العملطريقة العمل

 4 . 5 .1 حتضير العينة للتجربةحتضير العينة للتجربة

حتـــضــر الـــعــيـــنــة لـــلــتـــجــربـــة حــسـب مــنـــهج حتــضـــيــر
العينة.

4 . 5 .2 أخذ العينةأخذ العينة

تـــــوزن في بـــــيــــشــــر (4 . 3 . 2) بــــتـــــقــــريب 0,01غp من
5إلى 10غ من العينة ا@قتطعة للتجربة.

4 . 5 . 3 التحديدالتحديد

تـذوب الــعـيـنــة  ا@ـأخــوذة لـلـتــجـربـة (4  .5 . 2) في50 
ملل من مثيل إيزوبوتيل سيتون (4 . 2 . 1).

تــــــــدخـل إلــــــــكــــــــتــــــــرودات جــــــــهــــــــاز قـــــــــيــــــــاس الــــــــعــــــــامل
الــهـــيـــدروجــيـــني (4 . 3 . 4) يــشـــغل جـــهـــاز الــرج (4 . 3 . 5)
ويـعاير �حـلول هيدروكـسيد البـوتاسيوم (4 . 2 . 2 . 1 أو
 4 . 2 . 2 . 2) حسب احلموضة ا@فترضة للعينة حتى نقطة

التكافؤ.
مالحظة مالحظة 5

1 - تــكــون نــقــطــة  الـــتــكــافــؤ قــريــبــة من الــقــيــمــة 10
ا@قروءة على سلم الـعامل الهيدروجـيني و �كن حتديدها
بـيـانـيا بـالـتـعـرف علـيـهـا  علـى ا@نـحـنى الـبيـاني لـلـتـعديل

في نقطة االنحناء (نقطة تغير اجتاه ا@نحنى).
�ـكـن كـذلك حــســابــهـا بــأخــذ الـقــيــمـة الــقــصــوى الـتي
يـكـون عنـدها ا@ـشـتق األول لتـغـير الـعامل الـهـيدروجـيني
بـداللـة كـمـيـة مـحـلـول هـيدروكـسـيـد الـبـوتـاسـيـوم ا@ـضاف

أو بأخذ القيمة التي ينعدم عندها ا@شتق الثاني.
2 - ال �ـكـن حتـديـد نـقــطـة االنـحـنــاء في حـالـة زيـوت

القطن اخلام .
في هـذه احلـالـة يـسـتـعمـل حتديـد مـتـفق عـلـيه لـنـقـطة
االنـحـناء احملـددة كيـفيـا في الـعامل الـهيـدروجـيني لـنقـطة
الــــتـــكــــافــــؤ لــــتــــعــــديل حــــمض األولــــيــــيك بــــهــــيــــدروكــــســــيـــد
البـوتاسيوم  في ا@ـذيب ا@ستـعمل قصـد ا@عايـرة كما هو

مب[ أدناه : 
تــذاب تـــقــريـــبــا  0,282غ من حـــمض األولـــيــيك في50
مــــلل مـن مـــثـــيـل إيـــزو بــــوتـــيل ســــيـــتـــون (4 . 2 . 1) يــــرسم
مـنـحـنـى  تـعـديل حــمض األولـيـيك �ــحـلـول هـيــدروكـسـيـد
الــبــوتــاســيـوم (4 . 2 . 2) ا@ــســتــعــمل. يــقــرأ عــلى ا@ــنــحــنى



الـعـامل الـهيـدروجـيـني لـنقـطـة اإلنـحـناء (ا@ـوافق مـبـدئـيا
إلضـافـة 10 مـلـل من مـحــلــول هـيــدروكــسـيــد الــبـوتــاســيـوم
تـركيزه 0,1 مول/ ل). انـطالقا مـن هذه الـقيـمـة يقـرأ على
منحنى التعـديل لزيت القطن حجم محـلول هيدروكسيد

البوتاسيوم ا@ستعمل لتعديل زيت القطن.
4 . 5 . 4 عدد التحديدات عدد التحديدات

إجـــــراء حتـــــديـــــدين عـــــلى نـــــفـس الـــــعـــــيـــــنـــــة ا@ـــــأخــــوذة
للتجربة.

5 . التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج
5 . 1 التعبير �ؤشر احلمض التعبير �ؤشر احلمض

يساوي مؤشر احلمض :
x 56,1 ح x ت

       ك
حيث :

56,1 هي الــكـتــلــة ا@ـولــيــة ا@ــعـبــر عــنـهــا بــالــغـرام في

ا@ولp من هيدروكسيد البوتاسيوم.
ح : هـــو احلــــجمp بـــا@ـــيـــلــــيـــلـــتـــرp لـــلـــمــــحـــلـــول ا@ـــعـــايـــر

لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل.
ت : هو التركيـز الدقيقp با@ول في اللـتر للمحلول

ا@عاير لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل.
ك : هي الكتلةp بالغرام للعينة ا@أخوذة للتجربة.

يؤخذ كنتيجة ا@عدل اجلبري للتحديدين. 
5 . 2 التعبير باحلموضة التعبير باحلموضة

�ـــــكن حـــــســـــاب احلـــــمــــوضـــــة انـــــطالقـــــا مـن الــــنـــــتـــــائج
ا@ــتـحــصل عـلــيــهـا  لــتـحــديـد مــؤشـر احلــمـوضــةp إمـا �ــنـهج

ا@عاير (3) أو �نهج الفرق الكموني (4).
احلــمــوضــة ا@ــعـبــر عــنــهـا بــالــنــســبـة ا@ــئــويــة لـلــكــتــلـة

تساوي :
              ك               100           ح  x ت x ك

=              x               ح . ت
             1000            ك               10 . ك 

حيث :
ح : هـــو احلــــجم بــــا@ـــيـــلــــيـــلــــتـــرp لــــلـــمـــحــــلـــول ا@ــــعـــايـــر

pلهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل
ت : هو التـركيـز الدقيق بـا@ول في الـلتر لـلمـحلول

pا@عاير لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل
كم : هي الكـتـلـة ا@ولـيـة بالـغـرام في ا@ول  لـلـحمض

p(1 أنظر جدول) للتعبير عن النتائج pا@عتمد
pللعينة ا@أخوذة للتجربة pك : هي الكتلة بالغرام

يؤخذ كنتيجة ا@عدل اجلبري للتحديدين.
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