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اﳌادة  : 2من أجل معايرة الزرنيخ واﻷنتيموان بواسطة
مطياف اﻻمتصاص الّذري بتوليد الهيدرور ،فإن مخابر

جة عام  ١٤3٩اﳌوافق  2٦غشت
قرار مؤرخ ﰲ  ١٥ذي اﳊ ّ

مراقبة اﳉودة وقمع الغش واﳌخابر اﳌعتمدة لهذا الغرض،

س ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـة  ،20١٨ي ـ ـجـ ـ ـعـ ـ ـل مـ ـن ـ ـه ـ ـج مـ ـع ـ ـايـ ـ ـرة ال ـ ـ ـزرنـ ـيـ ـخ

ملزمة باستعمال اﳌنهج اﳌبّين ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا
القرار.

واﻷنتـ ـ ـيـ ـمـ ـ ـوان بواس ـطة مـ ـطـياف اﻻمتصاص الّذري
بتوليد الهيدرور ،إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

يجب أن يستعمل هذا اﳌنهج من طرف اﳌخبر عند
اﻷمر بإجراء خبرة.
اﳌادة  : 3يـ ـنشر هـ ـذا الـ ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

جة ع ـ ـام  1٤٣9اﳌوافق
ح ـ ـ ـ ـرر باﳉـ ـ ـ ـ ـزائر ﰲ  1٥ذي اﳊـ ـ ـ ـ ـ ّ
 2٦غشت سنة .2٠18
سعيد جﻼب

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣9-9٠اﳌؤرخ ﰲ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣رجب عام  1٤1٠اﳌوافق  ٣٠يناير سنـة  199٠واﳌتعلق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤرخ
وال عام  1٤2٣اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
ﰲ  1٧ش ّ

اﳌلحق
منهج معايرة الزرنيخ واﻷنتيموان بواسطة مطياف
اﻻمتصاص الذري بتوليد الهيدرور.

يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٥-11اﳌؤرخ

 . ١مجال التطبيق :

ﰲ  1٧ربيع الثاني عام  1٤٣2اﳌوافق  22مارس سنة 2٠11

يحدد هذا اﳌنهج تقنية ﳌعايرة الزرنيخ واﻷنتيموان.

واﳌتعلق بنوعية اﳌياه اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،

يطبق هذا اﳌنهج عﲆ مياه الشرب واﳌياه السطحية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣28-1٣اﳌؤرخ

واﳌياه اﳉوفية ومياه اﻷمطار .مجال التطبيق اﳋطي لهذا

ﰲ  2٠ذي القـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـدة عـ ـ ـ ـام  1٤٣٤اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  2٦س ـ ـبـتمبر سنة

اﳌنهج هو  ٠,٠2ميكروغرام /ل إﱃ  1٠٠ميكروغرام  /ل.

 2٠1٣الذي يحدد شروط وكيفّيات اعتماد اﳌخابر قصد
حماية اﳌستهلك وقمع الغش،

ويمكن ﲢليل العينات التي ﲢتوي عﲆ الزرنيخ أو اﻷنتيموان
ﰲ تركيزات أعﲆ من مجال التطبيق بعد التخفيف اﳌناسب.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2-1٧اﳌؤرخ ﰲ

وعموما ﻻ تدخل مياه البحر ﰲ مجال تطبيق هذا

 1٠جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣8اﳌوافق  ٧فبراير سنة 2٠1٧
واﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بشروط وضع وسم اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـوائـ ـح الـ ـفـ ـنـ ـيـ ـة
وخصائصه وكذا إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤2٦اﳌوافق  22يناير سنة  2٠٠٦الذي يحدد
نسب ال ـع ـن ـاصر ال ـتي ﲢت ـوي ـه ـا اﳌي ـاه اﳌع ـدنـيـة الـطـبـيـعـيـة
ومياه اﳌنبع وكذا شروط معاﳉتها أو اﻹضافات اﳌسموح
بها ،اﳌعدل واﳌتمم،
يـقرر ما يأتي :

اﳌنهج.
 . 2اﳌبدأ :
يحّمض جزء صغير من العّينة بحمض الكلوروهيدريك
) .(1.2.٦ي ـ ـ ـضـ ـ ـ ـاف كـ ـ ـاش ـ ـ ـف إي ـ ـ ـ ـودور الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوتاس ـ ـ ـ ـ ـيوم–حمض
اﻷسك ـوربـيك )  (9.٤لضمـ ـان إرجـ ـاع كـ ـمي ل ـل ـزرن ـي ـخ )  (Vإﱃ
زرنيخ ) (IIIولﻸنتيموان ) (Vإﱃ أنتيموان ) .(IIIتعالج بعد
ذلك محاليل العّينات اﳌتحصل عليها برباعي هيدروبورات
الصوديوم ) (٥.٤لتوليد الهيدرور الغازي اﳌكافئ ) (AsH٣أو
) .(SbH٣يسحب فائض الهيدرور والهيدروجﲔ خارج الوعاء
الذي تولد فيه )طريقة متقطعة( أو خارج الفاصل غاز  /سائل

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  19من اﳌرسوم

)طريقة مس ـ ـ ـتم ـ ـرة( ،وداخـ ـ ـل مرذاذ من ـ ـ ـاسب ﻹجراء قياسات

التنفيذي رقم  ٣9-9٠اﳌؤرخ ﰲ  ٣رجب عام  1٤1٠اﳌوافق ٣٠

اﻹش ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـاع ال ـ ـ ـذري ،عـ ـ ـﲆ س ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل اﳌـ ـ ـ ـثال داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـة

يناير سنة  ،199٠اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا

اﻻنـ ـ ـتـ ـ ـشـار بالهيدروجﲔ اﳌولدة كيميائيا .ويحول الهيدرور

القرار إﱃ جعل منهج معايرة الزرنيخ واﻷنتيموان بواسطة

إﱃ ذرات وتـ ـ ـ ـ ـهيج الذرات الناﲡة ،ﲟصدر ضوئي من الزرنيخ

مطياف اﻻمتصاص الّذري بتوليد الهيدرور ،إجباريا.

أو اﻷنت ـ ـ ـ ـيموان اﳌكثف .يكشف عن اﻹشعاع الناﰋ بواسطة
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 ٥صفر عام  ١٤٤0هـ
 ١٤أكتوبر سنة  20١٨م

قياس طيف اﻹشعاع الذري بعد عزله باستعمال مصفاة

مﻼحظة – ﰲ نظام التدفق اﳌستمر ،يكون محلول

التداخل الذي ينقل شريط ارتداد الزرنيخ أو اﻷنتيموان إﱃ

الـ ـكـ ـاشف عﲆ بـ ـيـ ـاض ﲟثـ ـابـ ـة خـ ـل ـف ـي ـة .ﲟا أن اﶈل ـول عﲆ

 19٣,٧نانومتر )للزرنيخ( أو  2٠٦,8نانومتر و  21٧,٦نانومتر

بـ ـيـ ـاض يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ كـ ـمـ ـيـ ـات مـ ـن الـ ـزرنـ ـيـ ـخ أو

)لﻸنتيموان( .وﲡرى هذه العملية آليا بواسطة ناقل العّينات

اﻷنتيموان قابلة للكشف عنها ﰲ شكل بقايا ،فيجب

وبرنامج اﳌراقبة.

التأكد من أن نفس الكواشف تستعمل لتحضير العّينات

 .3التداخﻼت :

واﳌعايير وكذلك لتحضير محلول الكاشف عﲆ بياض.

تـ ـتـ ـعـ ـرض تـ ـقـ ـن ـي ـة ت ـول ـي ـد ال ـه ـي ـدرور ل ـل ـت ـداخ ـل بسبب

تضاف إشارة اﳌادة اﶈلّلة إﱃ إشارة محلول الكاشف

اﳌعادن اﻻنتقالية واﳌعادن سهلة اﻹرجاع .بالنسبة ﳌعظم

عﲆ بياض عندما يتم إدخال العينة ﰲ حلقة القياس .ويجب

عّينات اﳌياه الطبيعية ،فهذا النوع من التداخل ﻻ يكون
معتبرا بالنسبة ﳌعظم عّينات اﳌياه الطبيعية .ويجب

أن تكون تراكيز الزرنيخ واﻷنتيموان ﶈلول الكاشف عﲆ
بياض أقل من مستوى أدنى من اﻻهتمام.

عﲆ اﳌست ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـدم إج ـ ـ ـ ـراء ﲡارب اﻻستـ ـ ـ ـرجـ ـ ـ ـاع عﲆ اﳌيـ ـ ـ ـاه

.١.١.٤محاليل اﳌعايرة )الزرنيخ واﻷنتيموان(.

النموذجية وأيضا ﲢديد التراكيز القصوى للعناصر ذات
ال ـ ـت ـ ـداخ ـ ـل ال ـ ـق ـ ـوي ،وذلك ب ـ ـواسط ـ ـة ال ـ ـط ـ ـرق اﳌنـ ـاسبـ ـة .وإذا
لوحظت مثل هذه التداخﻼت ،ينبغي تقييم مستواها عن
ﻻ أن تقنية اﻻشعاع الّذري لديها
طريق إضافات معّيرة .إ ّ

 .١.١.١.٤محاليل الزرنيخ )اﶈاليل اﻷم واﳌعايير
واﳌعايرة(
 .١.١.١.١.٤اﶈلول اﻷم للزرنيخ ،A

مجموعة ديناميكية خطية عالية وحد الكشف منخفض جّدا
وﰲ معظم اﳊاﻻت ،يمكن إزالة العديد من التداخﻼت بخطوة
بسيطة من التخفيف ﲟا أن التراكيز النهائية لﻸنتيموان

] ) 1٠٠٠ = ρ[ As (IIIملغ/لتر.

والزرنيخ أعﲆ من اﳊدود الكمية )ح ك(.
ن ظروف التفاعل اﶈددة ﰲ هذا اﳌنهج اختيرت
إ ّ
للتقليل من هذه التداخﻼت.
ﻻ يحتوي مصدر الضوء عﲆ كمية
من الضروري أ ّ
كبيرة من العناصر اﻷخرى اﳌشكلة للهيدرور )عﲆ سبيل
اﳌثال ،اﻷنتيموان خﻼل ﲢليل الزرنيخ أو الزرنيخ خﻼل
ﲢل ـي ـل اﻷن ـت ـي ـم ـوان( ال ـتي ت ـن ـب ـعث م ـن ـه ـا أشع ـة مضيئـة ﰲ
الشريـ ـط اﳌار عﲆ مصفـ ـاة الـ ـتـ ـداخـ ـل اﳌستـ ـعـ ـم ـل ـة ﰲ ج ـه ـاز
الكشف ،متى كانت هذه العناصر موجودة ﰲ العّينة.
ﻻ تخضع عﲆ العموم ،القياسات اﳌنجزة بواسطة
طرق عمل هذا اﳌنهج للتداخﻼت الناﲡة عن اﻹخماد ﰲ
مجاﻻت اﻻهتمام.
يمكن الكشف عن وجود تداخﻼت ﰲ حالة عدم انتظام
شكـ ـ ـل ذروة اﻹشارة .ويـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن عـ ـ ـمـ ـ ـومـ ـ ـا إزال ـ ـة ال ـ ـت ـ ـداخ ـ ـﻼت
بتخفيف العّينات.
يستحسن أن ﻻ يقلل هذا التخفيف من تركيز التحليل
إﱃ مستوى أصغر من حدود الكمية )ح ك(.
. ٤الكواشف :
 .١.٤اﳌتطلبات العامة :
من الضروري استعمال الكواشف ذات نقاوة عالية ﰲ
جميع اﳊاﻻت ،مع حد أدنى من الزرنيخ أو اﻷنتيموان.

يستعمل اﶈلول اﻷم الكمي ذو نسبة الزرنيخ )(III
التي يمكن تتبعها ) (2±1٠٠٠ملغ/ل.

اﻷقل.

يعتبر هذا اﶈلول مستقّرا ﳌدة سنة واحدة ،عﲆ
م ـ ـ ـﻼحـ ـ ـظـ ـ ـة  :إذا تـ ـ ـوفـ ـ ـ ـرت اﶈ ـاليل اﻷم اﻷخرى ،يمكن

استعمالها ﰲ القياس بشرط أن ﻻ تكون هناك شكوك ﰲ
عملية القياس.
ضرا من مواد
مح ّ
ويمكن أيضا استعمال اﶈلول اﻷم ُ

كيميائية عالية النقاوة.

يوضع )٠,٠٠2±1,٧٣٤غ( من ميتا أرسينيت الصوديوم
 NaAsO2ﰲ حوجلة مدّرجة بحجم  1٠٠٠ملل.
تضاف ) (٠,٥ ± ٥٠ملل من حمض الكلورهيدريك )(٣.٤
ويرّج ﻹذابة محلول اﳌيتا أرسينيت الصوديوم ﲤاما.
يخفف باﳌاء ) (2.٤إﱃ لتر واحد.
 .2.١.١.١.٤اﶈلول اﳌعيار للزرنيخ ،B
] ) 1٠ = ρ[ As (IIIملغ/لتر
يقاس بواسطة ماصة ) (٠,٠1 ± 1ملل من اﶈلول اﻷم
للزرنيخ  (1.1.1.1.٤) Aﰲ حوجلة مدّرجة بحجم  1٠٠ملل،
تـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـاف ) (٠,٥ ± ٣٠ملل مـ ـ ـن ح ـ ـ ـمض الكلورهيدريك )(٣.٤
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و ) (٠,1 ± 2ملل من إي ـ ـ ـ ـودور البوتاسـ ـ ـ ـيوم ومحلول حمض

ﰲ العينات ،يستعمل هذا اﳌعاير للتحقق من استرجاع

اﻷسكوربيك ) ،(9.٤ثم ﲤﻸ باﳌاء حتى اﳋط ).(2.٤

ﳌحّللة.
اﳌادة ا ُ

يبقى هذا اﶈلول مستقرا ﳌدة شهر واحد.
 .3.١.١.١.٤اﶈلول اﳌعاير للزرنيخ ،C
] ) 1٠٠ = ρ[ As (IIIميكروغرام/لتر.
يقاس بواسطة ماصة ) (٠,٠1 ± 1ملل من اﶈلول اﻷم
للزرنيخ  (2.1.1.1.٤) Bﰲ حوجلة مد ّرجة بحجم  1٠٠ملل،
يـ ـ ـ ـضـ ـاف ) (٠,٥ ± ٣٠مـ ـلل مـ ـ ـن م ـ ـ ـ ـحلول الك ـلورهدريك )(٣.٤

اﻷقل.

يبقى هذا اﶈلول مستقّرا ﳌدة ستة ) (٦أشهر ،عﲆ
 .٦.١.١.١.٤محلول معايرة الزرنيخ :
يستعمل ما ﻻ يقل عن خمسة ) (٥محاليل معايرة عﲆ

ضر محاليل اﳌعايرة بتخفيف مناسب ﶈلول
حدة .وﲢ ّ
معايرة الزرنيخ  (٣.1.1.1.٤) Cأو .(٤.1.1.1.٤) D
يجب أن يحتوي كل محلول معايرة عﲆ )(٠,٥ ± ٣٠

و) (٠,1 ± 2م ـل ـل م ـن ح ـمض م ـح ـل ـول إي ـودور الـبـوتـاسيـوم

ملل من حمض الكلوروهيدريك ) (٣.٤و ) (٠,٠1 ± 2ملل من

وحمض اﻷسكوربيك ) ،(9.٤ثم ﲤﻸ باﳌاء حتى اﳋط ).(2.٤

محلول إيودور البوتاسيوم وحمض اﻷسكوربيك ) (9.٤إﱃ

يبقى هذا اﶈلول مستقرا ﳌدة أسبوع واحد.
 .٤.١.١.١.٤اﶈلول اﳌعاير للزرنيخ ،D
] ) 1٠ = ρ[ As (IIIميكروغرام/لتر.
ي ـ ـقـ ـاس بـ ـواسطـ ـة مـ ـاصة ) (٠,1±1٠م ـ ـل ـ ـل م ـ ـن اﶈل ـ ـول
اﳌعاير للزرنيخ  (٣.1.1.1.٤) Cﰲ حوجلة مدّرجة من زجاج

البوروسيليكات بحجم  1٠٠ملل ،ﲤﻸ حتى اﳋط ﲟحلول
الكاشف عﲆ بياض ).(1٠.٤
ينبغي ﲢضير هذا اﶈلول ﰲ يوم اﻻستعمال.
 .٥.١.١.١.٤اﶈلول اﳌعياري للزرنيخ ،E
] ) 1٠٠٠ = ρ[ As (Vملغ/لتر.

ُيذّوب ) (٠,٠٠2 ± 1غ من مسحوق الزرنيخ النقي ﰲ
) (٠,1 ± 1٠ملل من حمض النتريك اﳌركز ).(8.٤
خن اﶈلول حتى الغليان ويتبخر حمض النتريك
ُيس ّ
الزائد.
ﲡرى طريقة العمل هذه بعناية داخل غرفة امتصاص
الغازات الكيميائية.
ُيـ ـ ـبـ ـرد وُيسـ ـ ـت ـ ـ ـرجع أك ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ـد الزرن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـخ اﳌـ ـ ـميه )(V
بـ ) (٠,٥ ± ٥٠ملل بكمية من حمض الكلوروهيدريك البارد
).(٣.٤
ينقل اﶈلول كميا ﰲ حوجلة مدّرجة بحجم 1٠٠٠
ملل ،وﲤﻸ باﳌاء حتى اﳋط ).(2.٤
يـ ـنـ ـبـ ـغي استـ ـعـ ـمـ ـال هـ ـذا اﶈلـ ـول اﳌعـ ـايـ ـر لـ ـت ـحضي ـر
اﶈلول اﳌعاير للزرنيخ ) (Vاﳌناسب للتحقق من نسبة
استرجاع الزرنيخ) .(Vوﰲ حالة الشك ﰲ وجود الزرنيخ )(V

 1٠٠ملل ﰲ حوجلة مدّرجة من الزجاج من البورسليكات.
ينبغي ﲢضير هذا اﶈلول ﰲ نفس يوم اﻻستعمال.
مث ـ ـ ـ ـ ـﻼ ﰲ م ـ ـ ـجـ ـ ـال تـ ـ ـركيـ ـ ـ ـز  ٠,2مي ـ ـ ـكرو غرام  /لتر إﱃ
 1ميكرو غرام  /لتر ،يكون العمل كاﻵتي  :يقاس ﲟاصة عﲆ
ال ـ ـ ـتواﱄ ) (٠,٠2 ± 2ملل و ) (٠,٠٤ ± ٤ملل و ) (٠,٠٦ ± ٦ملل
و) (٠,٠8 ± 8م ـ ـلـ ـل و) (٠,1 ± 1٠مـ ـلـ ـل م ـن اﶈل ـول اﳌع ـاي ـر
للزرنيخ  (٤.1.1.1.٤) Dﰲ خمس حوجﻼت مدّرجة من 1٠٠
ملل .ﲤﻸ حتى اﳋط ﲟحلول الكاشف عﲆ بياض )(1٠.٤
وتخلط جيدا.
محاليل اﳌعايرة هذه ﲢتوي ،عﲆ التواﱄ ،عﲆ ٠,2
ميكروغرام /لتر و ٠,٤ميكروغرام  /لتر و  ٠,٦ميكروغرام /
لتر و ٠,8ميكروغرام  /لتر و 1ميكروغرام  /لتر من الزرنيخ.
يترك اﶈلول ليرتاح ﳌدة ساعتﲔ ) (2عﲆ اﻷقل،
قـ ـبـ ـل اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال ويسم ـح ه ـذا ب ـال ـتأك ـد م ـن اﻹرج ـاع ال ـك ـمي
للزرنيخ ) (Vإﱃ الزرنيخ ).(III
ينبغي ﲢضير هذه اﶈاليل ﰲ نفس يوم اﻻستعمال.
ُي ـ ـر ّخ ـ ـص ب ـ ـاست ـ ـعـ ـمـ ـال اﳌاصات ﲟكـ ـبس الـ ـتي تسمـ ـح
بتحضير كميات ضئيلة من محاليل اﳌعايرة .كما ُيسمح
ﳌخففات.
أيضا باستخدام ا ُ
ﲟج ـ ـرد الـ ـتأكـ ـد مـ ـن السيـ ـر اﳉيـ ـد لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـايـ ـرة ،يـ ـمـ ـكـ ـن
تخفيض عدد اﳌعايير اﳌستعملة .ﻻ يؤثر أي تعديل من هذا
القبيل عﲆ النتيجة اﳌتحصل عادة عليها من التجارب أو
عﲆ تصنيف العّينة بالنسبة لﻸخرى.
 . 2.١.١.٤محلول اﻷنتيموان )اﶈاليل اﻷم ،اﳌعايير
واﳌعايرة(.
 .١.2.١.١.٤اﶈلول اﻷم لﻸنتيموان ،A
] ) 1٠٠٠ = ρ[ Sb (IIIملغ/لتر.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦١
اﳉريدة الرسم ّ
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يستخدم محلول أم كمي له نسبة يمكن تتبعه من

ُيذّوب ) (٠,٠٠2 ± 1غ من مسحوق اﻷنتيموان النقي

يعتبر هذا اﶈلول مستقّرا ﳌدة سنة واحدة ،عﲆ

خن اﶈلول حتى الغليان وتبخﱡر حمض النتريك
ُيس ّ

مـ ـ ـن اﳌمـ ـ ـكـ ـ ـن أيضا استـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـال اﶈل ـ ـول اﻷم ال ـ ـذي ﰎ

ﲡرى هذه العملية بحذر داخل غرفة امتصاص اﳌواد

اﻷنتيموان) (2 ± 1٠٠٠) (IIIملغ  /لتر.
اﻷقل.

 ٥صفر عام  ١٤٤0هـ
 ١٤أكتوبر سنة  20١٨م

ﲢضيره من مواد كيميائية عالية النقاوة.

ﰲ ) (٠,1 ± 1٠ملل من حمض النتريك اﳌركز ).(8.٤
الزائد.

الكميائية .
ُي ـ ـ ـبـ ـ ـّرد ث ـ ـ ـم ُيستـ ـ ـ ـرجـ ـ ـع أكس ـيد اﻷنتيموان اﳌميه )(V

يوضع ) (٠,٠٠2 ± 2,٧٤٣غ من طرطرات ثانوية التمييه
من اﻷنتيموان ) (IIIوالبوتاسيوم )(K(SbO) C٤H٤O٦, ٠,٥H2O

بواسطة ) (٠,٥ ± ٥٠ملل من حمض الكلوروهيدريك البارد

ﰲ حوجلة مدّرجة بحجم  1٠٠٠ملل.

).(٣.٤

يضاف )  (٠,٥ ± ٥٠م ـل ـل م ـن ح ـمض ال ـكـلـوروهـيـدريك
) (٣.٤وي ـ ـرج اﳌزيج ح ـ ـتـ ـى تـ ـذوب ﲤامـ ـا طـ ـرطـ ـرات ثـ ـانـ ـويـ ـة

ُينقل اﶈلول كميا ﰲ حوجلة مدرجة سعتها  1٠٠٠ملل،

وﲤﻸ باﳌاء حتى اﳋط ).(2.٤

التمييه من اﻷنتيموان والبوتاسيوم.

ي ـ ـن ـ ـب ـ ـغي است ـ ـعـ ـمـ ـال هـ ـذا اﳌعـ ـايـ ـر لـ ـتـ ـحضيـ ـر مـ ـعـ ـايـ ـر

يخفف باﳌاء ) (2.٤حتى  1لتر.

اﻷنتيموان ) (Vاﳌناسب ،بعد التحقق من نسبة استرجاع

 . 2 .2 .١ .١ .٤اﶈلول اﳌعاير لﻸنتيموان ،B
] ) 1٠ = ρ[ Sb (IIIملغ/لتر.
يقاس ﲟاصة ) (٠,٠1±1ملل من اﶈلول اﻷم لﻸنتيموان
 (1.2.1.1.٤) Aﰲ حوجلة مدّرجة بحجم  1٠٠ملل ،إضافة
) (٠,٥ ±٣٠ملل من حمض الكلوروهيدريك ) (٣.٤و)(٠,٠1± 2
ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الزرنيخ )،(9.٤
ثم ﲤﻸ باﳌاء إﱃ اﳋط ).(2.٤
يبقى هذا اﶈلول مستقّرا ﳌدة أسبوع واحد.
 . 3 .2 .١ .١ .٤اﶈلول اﳌعاير لﻸنتيموان ،C
] ) 1٠٠ = ρ[ Sb (IIIميكروغرام/لتر.
يقاس ﲟاصة ) (٠,٠1±1ملل من اﶈلول اﻷم لﻸنتيموان
 (2.2.1.1.٤) Bﰲ حوجلة مدّرجة بحجم  1٠٠ملل ،يضاف
) (٠,٥ ±٣٠ملل من حمض الكلوروهيدريك ) (٣.٤و)(٠,٠1 ± 2
ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الزرنيخ )،(9.٤
ومن ثم ﲤﻸ باﳌاء حتى ).(2.٤
يبقى هذا اﶈلول مستقّرا ﳌدة أسبوع واحد.
 . ٤.2.١.١.٤اﶈلول اﳌعاير لﻸنتيموان ،D
] ) 1٠ = ρ[ Sb (IIIميكروغرام/لتر.

اﻷنتيموان ). (V
يبقى اﶈلول مستقّرا ﳌدة ستة ) (٦أشهر ،عﲆ اﻷقل.
يجب ﲢضير محاليل اﳌعايرة لﻸنتيموان ) (Vاﳌخفف
ﰲ يوم اﻻستعمال ،وُينصح التحقق من احتمال وجود التعكر

الذي يشير إﱃ حدوث التحلل ويرمى كل محلول ذو عكارة
مرئية.
 .٦.2.١.١.٤محاليل معايرة اﻷنتيموان.
تستعمل ،عﲆ اﻷقل ،خمسة ) (٥محاليل معايرة مستقلة.
يتم ﲢضير محاليل اﳌعايرة عن طريق التخفيف اﳌناسب
لﻸنتيموان اﳌعاير  (٣.2.1.1.٤) Cأو .(٤.2.1.1.٤) D
يجب أن يحتوي كل محلول معايرة عﲆ ) (٠,٥ ± ٣٠ملل
من حمض الكلوروهيدريك ) (٣.٤و) (٠,٠1 ± 2ملل من محلول
إيودور البوتاسيوم وحمض اﻷسكوربيك ) (9.٤إﱃ  1٠٠ملل
ﰲ حوجﻼت مدّرجة من زجاج من بورسليكات.
ضر هذه اﶈاليل يوم اﻻستعمال.
يجب أن ُتح ّ
ﰲ مجال تركيز  ٠,2ميكروغرام /لتر إﱃ  1ميكروغرام/
لتر ،عﲆ سبيل اﳌثال ،يكون العمل عﲆ النحو اﻵتي :
ُيقاس ﲟاصة ،عﲆ التواﱄ (٠,٠2 ± 2) ،ملل(٠,٠٤ ± ٤) ،

ملل (٠,٠٦ ± ٦) ،ملل (٠,٠8 ± 8) ،ملل و ) (٠,1 ± 1٠ملل من
محلول اﻷنتيموان اﳌعاير  (٤.2.1.1.٤) Dﰲ خمس حوجﻼت

يقاس ﲟاصة ) (٠,٠1 ± 1٠ملل من محلول اﻷنتيموان

مدّرجة سعتها  1٠٠ملل .ﲤﻸ إﱃ اﳋط باﶈلول الكاشف
عﲆ بياض ) (1٠.٤وتخلط بشدة.

سعتها  1٠٠ملل ،ﲤﻸ ﲟحلول الكاشف عﲆ بياض ) (1٠.٤إﱃ

ﲢـ ـ ـتـ ـ ـوي اﶈـ ـ ـ ـالـ ـ ـي ـ ـل اﳌـ ـع ـايرة ه ـ ـذه ،عﲆ الت ـواﱄ٠,2 ،

اﳌعاير  (٣.2.1.1.٤) Cحوجلة مدّرجة من زجاج البورسليكات

اﳋط.

ميكروغرام /لتر ٠,٤ ،ميكروغرام /لتر ٠,٦ ،ميكروغرام /لتر،
ينبغي ﲢضير هذا اﶈلول يوم اﻻستعمال.
 .٥ .2 .١ .١ .٤اﶈلول اﻷم لﻸنتيموان ،E

] ) 1٠٠٠ = ρ[ Sb (Vملغ/لتر.

 ٠,8ميكروغرام  /لتر و 1ميكروغرام  /لتر من اﻷنتيموان.
ُيترك اﶈلول ﳌدة ساعتﲔ ) (2عﲆ اﻷقل ،ليستقر

قبل استعماله ،وهذا يسمح من التأكد من اﻹرجاع الكمي
لﻸنتيموان ) (Vإﱃ اﻷنتيموان ).(III

 ٥صفر عام  ١٤٤0هـ
 ١٤أكتوبر سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦١
اﳉريدة الرسم ّ

ينبغي ﲢضير هذه اﶈاليل ﰲ يوم اﻻستعمال.
يّرخص باستعمال ماصات ذات مكبس والتي تسمح
ب ـت ـحضي ـر أح ـج ـام صغ ـي ـرة م ـن م ـحـالـيـل اﳌعـايـرة ،وُيـسمـح

أيضا باستعمال اﳌخففات.

ﲟج ـرد ال ـتأك ـد م ـن ال ـت ـحضي ـر اﳉيـد لـلـمـعـايـرة ،يـمـكـن
ﻻ تؤثر
التقليص من عدد اﳌعايير اﳌستعملة عادة .يجب أ ّ
أي تغّيرات من هذا النوع عﲆ النتيجة اﳌتحصل عليها
جراء التجارب اﻷخرى أو تصنيف العّينة بالنسبة للعّينات

اﻷخرى.
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ينبغي ﲢضير هذا اﶈلول يوم اﻻستعمال.
 .١0.٤محلول الكاشف عﲆ بياض.
ضر
لـ  1٠٠٠ملل من اﶈلول الكاشف عﲆ بياضُ ،يح ّ

محلول يحتوي عﲆ ) (٣ ± ٣٠٠ملل من حمض الكلوروهيدريك
) (٣.٤و) (٠,٥ ± 2٠ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض
اﻷسكوربيك ) (9.٤ويخفف باﳌاء ) (2.٤حتى اﳊجم اﳌطلوب.
 .٥اﻷجهزة :
اﻷجهزة اﳌتداولة ﰲ اﳌخبر ،وﻻسيما ما يأتي :

 .2.٤ماء ذو نوعية  1ﻹعداد وتخفيف جميع العّينات.

ي ـن ـب ـغي تـركـيب أنـظـمـة إشعـاع ذري وفـقـا لـتـعـلـيـمـات

.3.٤حمض الكلوروهيدريك ) 1،1٦ = ρ (HClغ/ملل.

اﳌصّن ـع .ت ـظ ـه ـر اﳌواصفـات اﻵتـيـة مـثـاﻻ نـمـوذجـيـا لـنـظـام

.٤.٤حمض الكلوروهيدريك ) 1 = c (HClمول/لتر.

اﻹشعاع الّذري اﳌناسب للقياسات اﶈددة ﰲ هذا اﳌنهج.

.٥.٤رباعي هيدروبورات الصوديوم.NaBH٤ ،
متوفرة عﲆ شكل حبيبات .ﲢفظ اﳊبيبات ﰲ مكان
جاف وبعيد عن الضوء واﳊرارة.
 .٦.٤هيدروكسيد الصوديوم.NaOH ،
 .7.٤محلول رباعي هيدروبورات الصوديوم،
)1٣ = ρ (NaBH4غ/لتر.
ُتعد كميات مناسبة يوم اﻻستعمال )1٣غ  /لتر أثبت
أنها مناسبة للنظام اﳌوضح ﰲ الشكل .1
ُيذّوب  ٠,٤غ من هيدروكسيد الصوديوم ) (٦.٤وكمية
مناسبة من رباعي هيدروبورات الصوديوم ) (٥.٤اﳌناسب
ﰲ  8٠٠ملل من اﳌاء ،وتخفف للحصول عﲆ  1٠٠٠ملل من
اﶈلول.
ﻻ ي ـ ـح ـ ـف ـ ـظ اﶈل ـ ـول ﰲ وع ـ ـاء م ـ ـغ ـ ـل ـ ـق بسبب ال ـ ـزي ـ ـادة
اﶈتملة ﰲ الضغط نتيجة تصاعد الهيدروجﲔ.
ي ـ ـجب ال ـ ـت ـ ـف ـ ـري ـ ـغ ب ـ ـب ـ ـطء ﰲ اﳊوض مـ ـحـ ـلـ ـول ربـ ـاعي
هيدروبورات الصوديوم ) (NaBH٤الزائد وبكميات كبيرة
مـ ـ ـن اﳌيـ ـ ـاه .يـ ـ ـجب ﲡنب ك ـ ـل اتصال م ـ ـع اﻷح ـ ـم ـ ـاض أث ـ ـن ـ ـاء
التخلص من اﶈلول.
مﻼحظة  :يعتمد تركيز  NaBH٤عﲆ ظروف التدفق
والتشعب ﳌولد هيدرير .يجب اتباع تعليمات اﳌصّنع.
 . ٨.٤حمض النيتريك ) ٦٥0 = w (HNO3غ/كغ.
لتحضير خليط من حمض النيتريك للتنظيف ،يخفف
حمض النيتريك ذو نقاوة  ٦٥٠ = HNO٣غ/كغ بحجم من
اﳌاء ) (2.٤مكافئ.
 .٩.٤محـ ـ ـل ـ ـ ـول ي ـ ـ ـودور الب ـ ـ ـوتاسـ ـي ـ ـوم ) (KIوحـ ـ ـمـض
اﻷسكوربيك ).(C٦H٨O٦
ُيذّوب ) (٠,1 ± 2٥٠غ من إيودور البوت ـاسيوم )(KI
و) (٠,1 ± ٥٠غ من حمض اﻷسكوربيك ) (C٦H8O٦ﰲ حواﱄ
 ٤٠٠ملل من اﳌاء ،ويخفف للحصول عﲆ  ٥٠٠ملل من
اﶈلول.

 .١.٥نظام اﻹشعاع الذري.
 .١.١.٥عموميات.
رسم تخطيطي ﳌثال نظام التحليل اﻵﱄ )لﻼستعمال
مع الزرنيخ أو اﻷنتيموان( مبّين ﰲ الشكل  .1يتكون النظام
من عناصر ) (2.1.٥إﱃ ).(٦.1.٥
 .2.١.٥نـ ـ ـ ـاق ـ ـ ـ ـل الـ ـ ـعـ ـ ـّيـ ـ ـنـ ـ ـ ـات ،بـالـنـ ـ ـس ـ ـ ـبـة للطـ ـ ـريقة
اﻷوتوماتيكية.
 .3.١.٥مولد البخار بالتدفق اﳌستمر.
 .٤.١.٥فاصل الغاز  /السائل ،نظام إزالة الرطوبة.
 .٥.١.٥مطـ ـ ـيـ ـ ـاف اﻹش ـ ـع ـ ـاع ال ـ ـ ـّذري ،مج ـ ـهز ﲟص ـفاة
التداخل مناسبة ومراقبة إلكترونية.
 . ٦.١.٥برنامج مناسب للحساب وإنشاء التقارير.
استجابة اﻻشارة النموذجية اﳌقاسة بنظام اﻹشعاع
الّذري مع مولد البخار ذي التدفق اﳌستمر ،هي ﳑثلة ﰲ
الشكل .2
مستوى الضوضاء اﳌوضوعية هو مجموع من ضوضاء
اﳌعدات والكاشف عﲆ بياض واللهب عﲆ بياض.
ن استعمال خليط من اﻷرغون والهيدروجﲔ يمكن أن
إ ّ
يولد مستويات ضوضاء موضوعية إضافية.
 .2.٥التزويد بالغاز.
من أجل فعالية قصوى لهذا اﳌنهج  ،ينصح باستعمال
اﻷرغون الصاﰲ ذي نقاوة تساوي ).(% 99,9
يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون الـ ـتـ ـزويـ ـد بـ ـالـ ـغـ ـاز مـ ـجـ ـهـ ـزا ﲟعـ ـّدل ذي
مستويﲔ ،يتم تزويد اﻷرغون بضغط كاف لتطهير هيدرير
الزرنيخ أو اﻷنتيموان من فاصل الغاز  /السائل وينقل الغاز
ﰲ كاشف اﻹشعاع الذري.
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 ٥صفر عام  ١٤٤0هـ
 ١٤أكتوبر سنة  20١٨م

ينصح باستعمال مصفى الغاز بالفحم النشط.

ينات.
 .٥.٥اﻷدوات اﳌستخدمة ﳌعاﳉة الع ّ

وي ـم ـك ـن أيضا است ـع ـم ـال غ ـاز الـنـيـتـروجﲔ ،ولـكـن هـذا

 .١.٥.٥ماصة أتوماتيكية .

يؤدي إﱃ انخفاض كبير ﰲ اﳊساسية.
الهواء اﳌضغوط الصادر من زجاجة أو ضاغط دون
زيت يمكن أن يكون ﲟثابة غاز التجفيف.
 . 3.٥إزالة الرطوبة.
يتم إزالة الرطوبة بواسطة غشاء استرطابي ””Naﬁon
الذي يزيل الرطوبة اﳌوجودة بشكل مستمر .وتعطى تفاصيل
الوحدة اﳌناسبة ﰲ الشكلﲔ  1و .2ويمكن استعمال الهواء
أو اﻷرغون أو النيتروجﲔ كغاز للتجفيف.
مﻼحظة  :اﻷغشية اﻻسترطابية ” ”Naﬁonﻹزالة الرطوبة
متوفرة ﰲ السوق .يمكن استعمال مواد مكافئة إذا أثبت
أنها تؤدي إﱃ نفس النتائج.
 .٤.٥أدوات اﳌخبر الزجاجية.
 .١.٤.٥اﳌتطلبات العامة.
ت ـن ـظ ـف ك ـل أدوات اﳌخ ـب ـر ال ـزج ـاج ـي ـة ال ـق ـاب ـلـة ﻹعـادة
اﻻستعمال اﳌوجهة ﳌﻼمسة العينات قبل اﻻستعمال.
توض ـ ـ ـع أدوات اﳌـ ـخ ـ ـب ـ ـر الزج ـ ـاج ـ ـ ـيـ ـة ﰲ خـ ـ ـلـ ـ ـيط ح ـ ـم ـ ـ ـض
النيتريك لتنظيف ) (8.٤ﳌدة  2٤ساعة عﲆ اﻷقل ،ثم تشطف
خمس ) (٥مرات باﳌاء ).(2.٤
ُتمـ ـ ـ ـﻸ ك ـ ـ ـ ـل أدوات اﳌـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـر الزج ـ ـاجـ ـ ـيـ ـة بح ـ ـ ـم ـ ـض
الكلوروهيدريك 1 = c (HCl) ،مول  /لتر ) (٤.٤وُتترك ﳌدة
 2٤ساعة.
ينات.
 .2.٤.٥قارورات ﳌعاﳉة وتخزين الع ّ
ُت ـست ـع ـم ـل أوعـيـة ﻻقـتـطـاع الـعـّيـنـات مـن السيـلـيس أو
زجاج البورسليكات أو مواد بﻼستيكية مناسبة ]عﲆ سبيل
اﳌث ـال م ـتـعـدد ربـاعي فـلـيـورايـثـيـﻼن )  (PTFEأو اﻹثـ ـيـ ـلﲔ
البﻼستيك  /بروبيﻼن بيرفليور ) [(EPFالتي ﻻ ﲤتص أو
تطرح العّينة ﲢت اﻻختبار.
 .3.٤.٥خزان كواشف اﻷجهزة.
ﲤر الكواشف من قارورات الكاشف بواسطة خطوط
ن ـقـل  PTFEعـ ـن ط ـري ـق مضخ ـة ح ـل ـق ـي ـة ي ـجب أن ت ـك ـون ك ـل
أنابيب اﳌضخة متوافقة مع الكواشف اﳌستعملة وﻻ ﲤتص
أو تطرح العّينة ﲢت اﻻختبار.
ينات.
 .٤.٤.٥قارورات مرور الع ّ
تستعمل قارورات مصنوعة من اﳌواد اﶈددة ﰲ
).(2.٤.٥

ماصة دقيقة قادرة عﲆ إيصال كميات من  1٠ميكرولتر
إﱃ  1٠٠٠م ـي ـك ـرول ـت ـر م ـزودة ﲟجـمـوعـة مـن الـوصﻼت ذات
اﻻستعمال الوحيد غير اﳌعدنية.
 .2.٥.٥اﳌيزان.
ميزان قادر عﲆ الوزن بدقة ٠,٠٠1 ±غ لتحضير محاليل
الكواشف واﳌعايير.
 .٦.٥أجهزة الهضم.
ﻻ يتطلب عادة هضم مسبق لعّينات اﳌاء عند تطبيق
هذا اﳌنهج .إذا ﰎ توسيع هذا اﳌنهج ليشمل العّينات التي
تتطلب عملية الهضم ،تستعمل أدوات ﳑاثلة لتلك اﶈددة
ﰲ اﳌقاييس اﳌعترف بها.
ينات :
 .٦اقتطاع وتـحضير الع ّ
ينات.
 .١.٦تقنيات اقتطاع الع ّ
يجب أن ُتقتطع العّينات طبقا للتنظيم اﳌعمول به،
وعند اﻻقتضاء ،طبقا للمواصفات اﳌعترف بها .
فيما يخص معايرة الزرنيخ أو اﻷنتيموان ﰲ العّينات
اﳌائيةُ ،تحّمض ﰲ وقت أخذ العّينات للحصول عﲆ عامل
هيدروجيني  pHأقل من  .2يكفي ) (٠,٥ ± ٣ملل من حمض
الكلورهيدريك ) (٣.٤ﰲ اللتر ﳌعظم العينات .يجب التأكد
من أن العامل الهيدروجيني  pHأقل من  .2وإن لم يكن كذلك،
تضاف الكمية الﻼزمة من حمض الكلوروهيدريك.
يحضر محلول عﲆ بياض )دون عّينة( مناسب ﳉميع
أنواع العّينات ،وإجراء التحليل اﳌطلوب .يستعمل نفس
نوع الوعاء ونفس كمية اﳊمض اﳌستعمل ﰲ العّينة.
يحدد هذا اﳌنهج طريقة عمل بتدفق مستمر .يجب
إعداد جميع العّينات واﶈاليل عﲆ بياض واﳌعايير ﰲ
نفس اﳌادة  :أي مع تصحيح اﳌادة .وهو اﳌبدأ اﻷساسي
من تقنيات التدفق اﳌستمر.
مـ ـ ـﻼح ـ ـظ ـ ـة  :يـ ـك ـون ح ـف ـظ ال ـع ـّي ـن ـة ب ـاست ـع ـم ـال ح ـمض
ال ـنـيـتـريك ) (8.٤اﳌن ـ ـ ـاسب شرط أن ي ـ ـ ـثـ ـ ـبت بأن مـ ـ ـعـ ـ ـايـ ـ ـرة
الزرنيخ أو اﻷنتيموان ﻻ تتأثر باستعمال هذا الكاشف.
 .2.٦اﻹرجاع اﳌسبق.
وﲟا أن الزرنيخ ) (IIIواﻷنتيموان ) (IIIيتفاعﻼن كّما
وبسرعة ﰲ الشروط اﳌطبقة ﰲ التقنية بواسطة الهيدرير،
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يجب إرجاع الزرنيخ ) (Vإﱃ الزرنيخ ) (IIIواﻷنتيموان )(V

بعض العناصر إذا لزم اﻷمر .يجب أن تبقى جميع مسافات

اﱃ اﻷنتيموان ) (IIIقبل مرحلة توليد الهيدرير.

اﻷنابيب بﲔ ناقل العّينة ومولد البخار والكاشف ،ﰲ اﳊد

ينات اﳌاء.
.١.2.٦طريقة عمل نظامية لع ّ
تـ ـ ـخضع إﱃ م ـ ـع ـ ـاﳉة مسب ـ ـق ـ ـة ك ـ ـل م ـ ـن ع ـ ـّي ـ ـن ـ ـات اﳌاء
واﻷرضية عﲆ بياض واﶈاليل عﲆ بياض ،كما يأتي :
ينقل قسم من العّينة ) ٤٠ملل إﱃ  ٥٠ملل( بدقة ﰲ
حوجلة مدّرجة سعتها  1٠٠ملل.

اﻷدنى اﳌمكن.
ﲤﻸ خزانات الكاشف عﲆ التواﱄ ،مع محلول الكاشف
عﲆ بياض) (1٠.٤ومحلول رباعي هيدروبورات الصوديوم
).(٧.٤
يضبط نظام توليد البخار اﳌستمر وفقا لتوصيات
اﳌصّنع .يجب التأكد من أن تدفق الكاشف يوجد ضمن

يضاف ) (٠,٥ ± ٣٠ملل من حمض الكلورهيدريك ).(٣.٤

التوازن اﳌقبول وأن البخاخة مثبتة بشكل صحيح ،عﲆ

إضافة ) (٠,1 ± 2ملل من محلول إيودور البوتاسيوم

سبيل اﳌثال إذا كان النظام يحتوي عﲆ لهب الهيدروجﲔ

وحـ ـ ـم ـ ـض اﻷسـ ـ ـكـ ـ ـورب ـ ـيك ) ،(9.٤يخلط ويترك ليستقر ﳌدة

الـ ـ ـذي يشتـ ـ ـع ـ ـل .وﲟج ـ ـرد ت ـ ـوف ـ ـر ظ ـ ـروف اﻻست ـ ـق ـ ـرار ،ي ـ ـب ـ ـدأ

ﻻ تقل عن ساعتﲔ ) .(2بحيث يسمح بإرجاع الزرنيخ )(V
إﱃ الزرنيخ ) (IIIواﻷنتيموان ) (Vاﱃ اﻷنتيموان ).(III
ينقل اﳋليط إﱃ حوجلة مدّرجة ويمّيه باﳌاء )(2.٤
للحصول عﲆ  1٠٠ملل من اﶈلول.
إذا ﰎ تطبيق أحجام عّينات أخرىُ ،تستخدم الكواشف
واﻷدوات اﳌناسبة لﻸحجام اﳌختارة.
م ـﻼحـظـة – ﳌزيـ ـد مـ ـن الـ ـدقـ ـة ،يـ ـمـ ـكـ ـن أيضا أن تـ ـوزع
العينة بكميات كبيرة باستخدام حوجلة موزونة فارغة .ﰲ
هذه اﳊالة ،يحسب اﳊجم انطﻼقا من الكتلة اﳊجمية ومن
الكتلة ومن ثم تسجيله.
ينات التي تتطلب هضما إضافيا.
 .2.2.٦الع ّ
فيما يخص العّينات التي ﲢتوي عﲆ كمية كبيرة
من اﳌواد الصلبة و/أو الزرنيخ أو اﻷنتيموان العضوي،
ﲡرى خطوة هضم إضافية .يتجاوز هذا مجال تطبيق هذا
اﳌنهج ،ولكنه يمكن ﲢليل العّينات بواسطة طريقة عمل
ﳑاث ـ ـل ـ ـة ﰲ حـ ـالـ ـة مـ ـا تـ ـخضع الـ ـكـ ـواشف الـ ـتي تـ ـطـ ـرقت إﱃ

التحليل.
عندما تستعمل أداة الشركة اﳌصنعة لهب الهيدروجﲔ،
يؤدي الكاشف  (٧.٤) NaBH٤وظيفة مزدوجة :
أ( إرجاع الزرنيخ أو اﻷنتيموان إﱃ هيدرور،
ب( توليد الهيدروجﲔ ﳌصدر التذرية.
قد ﲢتاج هذه اﻷخيرة إﱃ توسيع تركيز (٧.٤) NaBH٤
لتتوافق مع معدﻻت تدفق الضخ والغازات اﳌستعملة عﲆ
اﻷجهزة وﲢقيق مستويات الضوضاء ﲟا يتفق مع مستويات
الكشف اﳌطلوبة ﰲ هذا اﳌنهج.
يجب ﲢديد كمية اﳌعايير والعّينات باستعمال نفس
خصائص التدفق.
ُيفتح صمام اﻷرغون ) (2.٥لتوفير الغاز الناقل .ويجب
استعمال نظام ﲡفيف )إزالة الرطوبة( ) (٣.٥مناسب ُ .تفتح
ح ـن ـف ـيـة غـاز الـتـجـفـيـف ) .(2.٥وي ـجب ت ـع ـدي ـل ال ـت ـدف ـق وف ـقـا
لتعليمات اﳌصّنع.

ضر بنسبة مضبوطة من حمض
تصحيح اﳌادة والتي ﲢ ّ

ُيـ ـخـ ـتـ ـار ال ـتضخ ـم اﳌط ـل ـوب ل ـك ـاشف اﻹشع ـاع ال ـذري.

النيتريك) (8.٤وحمض الكلوروهيدريك ) (٤.٤كما هو اﳊال

يجب التأكد من أن نطاق الكاشف اﳌختار مناسب لتركيز

بالنسبة إﱃ اﶈاليل عﲆ بياض واﶈاليل اﳌعيارية التي

العّينة اﳌأخوذة للمعايرة.

يجب أن تخضع إﱃ تصحيح اﳌادة.
 .7ضبط اﻷجهزة :
ُتضـ ـ ـب ـ ـ ـط اﻷدوات وفـ ـقـ ـا لدلي ـ ـ ـل تعليمات اﳌصّنع .ومن
اﳌستحسن استعمال تصحيح آﱄ للضوضاء .يعطي الشكﻼن
 1و 2مثاﻻ عﲆ طريقة الضبط.
يجب التحقق من تلف اﻷنابيب والتأكد من فعالية
اشتغال اﳌضخة كل يوم يستعمل فيه هذا النظام ،واستبدال

إذا كانت العينات خارج اﳌعايرة لنطاق معﲔ ،يتم
إجراء ﲢليل جديد لهذه العّينات بعد ﲤييه العينة ضمن
نـ ـطـ ـاق اﳌعـ ـايـ ـرة .إذا ﰎ تـ ـخـ ـفـ ـي ـف ال ـع ـّي ـن ـة ،ي ـجب أن ي ـك ـون
اﳌخفف هو اﶈلول الكاشف عﲆ بياض ) ،(1٠.٤أي مع
تصحيح اﳌادة.
يجب أن تخضع العّينات التي ﰎ هضمها لتصحيح
اﳌادة بالنسبة للمعايير واﶈاليل عﲆ بياض باستعمال
نفس تركيزات اﳊمض لتوفير بيانات موثوقة.
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. ٨طريقة العمل :

 2.٩اﳊساب باستعمال منحنى اﳌعايرة.
ُيرسم منحنى اﳌعايرة انطﻼقا من اﳌعطيات اﳌقاسة

ُتـ ـتـ ـبـ ـع تـ ـعـ ـلـ ـي ـم ـات اﳌصّن ـع لضب ـط الشروط اﳋاصة
وطرق عمل البرامج ﻹجراء التحليل الكمي.
يتعّين التأكد من أن النظام متوازن عن طريق التحكم
ﰲ خلفية إشعاع مستقر بوجود محلول الكاشف عﲆ بياض

ﶈاليل اﳌعايرة ،أي باستعمال منهج اﻻنحدار اﳋطي.
ُيحسب تركيز الزرنيخ ) ρ (Asأو اﻷنتيموان )ρ (Sb
باستعمال الصيغتﲔ ) (1أو ): (2

) (1٠.٤ومحلول رباعي هيدروبورات الصوديوم ) (٧.٤اﳌتدفق
(Fs — Fb) VM

ﰲ فاصل غاز/سائل .إذا كان وقت التسخﲔ غير كاف يمكن
أن يتغير خط اﻷساس للكاشف خﻼل دورة التحليل.

)(1
bAs Vp

ُتحّلل محاليل اﳌعايرة ) (1.1.٤والعينات ) (٦واﶈاليل

(Fs — Fb) VM

عﲆ بياض) (1٠.٤بالتعاقب كما هو مطلوب أو تلقائيا عﲆ
النحو اﻵتي :

= )ρ (As

= )ρ (Sb

)(2
bsb Vp

– ُيحّمل ناقل العّينات ﲟحاليل اﳌعايرة ) (٦.1.1.1.٤أو
حيث :

) (٦.2.1.1.٤والعّينات ) (٦واﶈاليل عﲆ بياض ) (1٠.٤ويبدأ
برنامج ناقل العّينات .يسمح ﲢليل العّينة عﲆ بياض خﻼل
الدورة بتحديد ما إذا حدث تلوث  .وإذا ثبت حدوث تلوث
ن النتائج التحليلية تكون موضع شك.
كبير  ،فإ ّ
– يتواجد الزرنيخ غير العضوي ﰲ حالتي أكسدة،
زرنيخ ) (Vوزرنيخ ) (IIIواﻷنتيموان غير العضوي يتواجد
أيضا ﰲ حالتي أكسدة ،أنتيموان ) (Vوأنتيموان ) . (IIIمن
الضروري ﲢويل جميع أنواع الزرنيخ أو اﻷنتيموان إﱃ
زرنيخ ) (IIIأو أنتيموان ) (IIIقبل توليد الهيدريدات .يعطي
الزرنيخ ) (Vأو اﻷنتيموان ) (Vاستجابة أقل بكثير مقارنة
بالزرنيخ ) (IIIأو اﻷنتيموان ).(III
ضر معـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـيـ ـ ـر الزرن ـ ـ ـي ـ ـخ ) (Vأو اﻷنتـيموان )(V
– ُتح ـ ـ ـ ـ ّ
) (٥.1.1.1.٤أو ) (٥.2.1.1.٤بتراكيز معروفة وُتحلّل بعد اﻹرجاع

) : ρ (Asتركيز الزرنيخ ﰲ العّينة باﳌيكروغرام ﰲ
اللتر،
) : ρ (Sbتركيز اﻷنتيموان ﰲ العّينة باﳌيكروغرام
ﰲ اللتر،
 : Fsاستجابة اﻹشعاع لعّينة اﳌاء،
 : Fbاستجابة اﻹشعاع للمحلول عﲆ بياض،
 : bAsم ـن ـح ـدر م ـن ـح ـن ـى اﳌعـايـرة لـلـزرنـيـخ ومـقـيـاس
اﳊساسية باللتر ﰲ ميكروغرام،
 : bsbمنحدر منحنى اﳌعايرة لﻸنتيموان ومقياس
اﳊساسية باللتر ﰲ ميكروغرام،

اﳌسبق ) (2.٦للتحقق من صحة مرحلة اﻹرجاع اﳌسبق من

 : VMحجم اﶈلول الذي يجب قياسه باﳌيليلتر،

طريقة العمل هذه .

 : Vpحجم العينة اﳌستعملة لتحضير اﶈلول واﳌقاس

 . ٩اﳌعايرة وتـحليل اﳌعطيات :
 .١.٩اﳌتطلبات العامة.

باﳌيليلتر )ملل(.
. ١0التعبير عن النتائج :
يعبر عن النتائج باﳌيكروغرام  /لتر ،وبتقريب ٠,٠1

يجب تطبيق عامل التخفيف لكل عّينة .إذا ﰎ إجراء
تخفيفات إضافية عﲆ عّينات مهما كانت ،يجب تطبيق
العامل اﳌناسب عﲆ التراكيز اﶈسوبة للعّينات .يجب

ميكروغرام  /لتر .ﻻ يستعمل أكثر من رقمﲔ معبرين.
مﻼحظة عامة :

تصحيح تراكيز العّينات التي أضيفت لها الكواشف اﻹضافية

– ع ـ ـ ـﲆ ال ـ ـ ـرغ ـ ـ ـ ـم م ـ ـ ـ ـ ـ ـن أنـ ـ ـ ـ ـه يـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـن استـ ـ ـ ـعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال أي

للحفاظ عﲆ العّينة بواسطة الطرح اﳌوافق للمحاليل عﲆ
بياض .يجب أن يتم تصحيح اﳌادة بحذر لهذه اﶈاليل .

غاز خامل لتطهير الزرنيخ أو اﻷنتيموان من جهاز فصل
ن اﻻستجابة اﳌثﲆ لﻺشارة يتم اﳊصول
الغاز  /السائل  ،فإ ّ
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عليها باستعمال اﻷرغون .يمكن استعمال النيتروجﲔ ،لكنه

اﳌرجعي والعكس .يمر مولد البخار من اﶈلول الكاشف

يطفئ إشارة اﻹشعاع  ،ﳑا يقلل من اﳊساسية .ينصح بعدم

عﲆ بياض إﱃ محلول العّينة والعكس حسب تسلسل محدد،

استعمال الهواء بسبب خطر اﻻنفجار.
ضا إزالة بخار اﳌاء بواسطة أنبوب التجفيف.
– يمكن أي ً
عند استعمال هذه الطريقة ،يجب توخي اﳊذر لتجنب ﲡمع
الزرنيخ أو اﻷنتيموان ﰲ خزان اﻻسترجاع بسبب اﻻحتجاز
الزائد للرطوبة.
الشك ـ ـل  - ١م ـخ ـط ـط ت ـدفـق تـخـطـيـطي لـنـظـام تـولـيـد
الهيدرور

بحيث ترتبط اﻹشارة اﳌقاسة مباشرة ﲟستويات اﳋلفية
للزرنيخ أو اﻷنتيموان ﰲ العّينة .تعد استجابة اﻹشارة ﰲ
الشكل  .2مجرد مثال.

يمكن استعمال أي نظام مناسب آخر بقدر ما يكون
مرضيا.
أداؤه ُ
الشكل  - 2ﲤثيل ﻻستجابة نموذجية ﻹشارة وجود
الزرنيخ أو اﻷنتيموان ﰲ عّينة اﳌاء ،ﰎ قياسها بواسطة
مطياف اﻻشعاع الّذري بتوليد الهيدرير.
F
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البيانات :
 : ٣ ،2 ،1مضخات
 : ٤كاشف عﲆ بياض
 : ٥عّينة
 : ٦إعادة التدوير
 : ٧اﳌرجع
 : 8صمام أخذ العّينات
 : 9النفايات
 : 1٠غاز ناقل اﻷرغون
 : 11فاصل غاز  /سائل
 : 12غازات التجفيف التي تخرج من نظام التجفيف
”(٣.٥) ”Naﬁon
 : 1٣غازات التجفيف التي تدخل إﱃ نظام التجفيف
”(٣.٥) ”Naﬁon
 : 1٤مطياف اﻹشعاع الّذري ).(AFS
مﻼحظة – يتكون مولد البخار ذو التدفق اﳌستمر من
مضخـ ـة حـ ـلـ ـقـ ـيـ ـة ذات سرعـ ـة ثـ ـابـ ـتـ ـة ت ـوف ـر م ـح ـل ـوﻻ رب ـاعي
ه ـ ـي ـ ـدروبـ ـورات الصوديـ ـوم ) ،(٧.٤ومـ ـ ـح ـ ـل ـ ـول ال ـ ـك ـ ـاشف عﲆ
بياض ) (1٠.٤والعّينة .يسمح صمام التبديل باﳌرور من
اﶈلول الكاشف عﲆ بياض إﱃ العّينة أو إﱃ اﶈلول
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32

16

0

t/s

البيانات :
 : Fإشارة اﻹشعاع.
 : t/sالوقت بالثانية.
مﻼحظة  :تصل اﻹشارة إﱃ مرحلة الذروة عند إدخال
العّينة ،ثم تعود إﱃ خط اﻷساس ﲟجرد استبدال العّينة
بـ ـالـ ـك ـاشف عﲆ ب ـي ـاض ) .(1٠.٤يـ ـجب أن تـ ـخضع الـ ـعـ ـّي ـن ـات

واﳌعايير واﶈاليل عﲆ بياض لتصحيح اﳌادة اﻷصلية.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٦ذي اﳊجة عام  ١٤3٩اﳌوافق  27غشت
سنة  ،20١٨يعـ ـ ـدل القـ ـ ـرار اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  20رجـ ـ ـ ـب ع ـ ـام
 ١٤3٥اﳌوافق  20مايو سنة  20١٤واﳌتضمن تقرير
إع ـ ـداد م ـ ـخـ ـطـ ـطـ ـات الـ ـتـ ـهـ ـيئـ ـة السيـ ـاحـ ـيـ ـة ﳌنـ ـاطـ ـق
التوسع واﳌواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف
وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية )وﻻية
مستغاﱎ(.
––––––––––
ن وزير السياحة والصناعة التقليدية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  2٣2–88اﳌؤرخ ﰲ  2٥ربيع
اﻷول عام  1٤٠9اﳌوافق  ٥نوفمبر سنة  1988واﳌتضمن
اﻹعﻼن عن مناطق التوسع السياحي ،اﳌعدل،

