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   ٩/١٠/٢٠٠٧ : االعتماد تاريخ

  

  

اع دد خالف ذلك، وال يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو   ما لم يحللهيئة، الحقوق محفوظة    آل ه  االنتف  ب

ك                    ا ويتضمن ذل ة أو خالفه ة أو ميكانيكي روفيلم     التصوير فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني وغرافى والميك  الفوت

  .بدون تصريح آتابى مسبق من الهيئة أو الناشر

  

אא אא א
  

  . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : نوانالع

  ٢٢٨٤٥٥٢٤  –  ٢٢٨٤٥٥٢٢ : تليفون

  ٢٢٨٤٥٥٠٤ : فاآس

  moi@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

  www.eos.org.eg :                                   الكترونى موقع
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 ...   :1448 / 2007  

AOAC 960.40  

  

  

باستخدام الطريقة  التقدير الكمى للنحاس فى األغذية"  الخاصة ٢٠٠٧  /١٤٤٨م   ٠ق٠م
تلغى وتحل محل المواصفة القياسية الخاصة  " ) داى ايثيل داى ثيوكربامات( اللونية 

  . ١٩٩٦التقدير الكمى للنحاس فى األغذية وأخر اصدار لها عام ب

  A.O.A.C 960.40 هي متماثلة فنيا مع و

  بالملوثات الخاصة ) ٣/٢١( رقم الفنيةلجنة اقام باعداد هذة المواصفة 
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    )    (  

1-   
  .ية القياسية بطريقة التقدير الكمى الثار النحاس فى المنتجات الغذائةتختص هذه المواصف

2-    

  :اساس الطريقة   ١/ ٢
 H2 SO4(  حمض آبريتيكو) HNO3(اساس هذه الطريقة هو الهضم الرطب للعينة باستخدام حمض نيتريك 

على هيئة داى ايثيل داى ثيوآاربامات  ) pH  ( ٨٫٥ ثم يفصل النحاس ويقدر لونيا عند الرقم الهيدروجينى )
   .EDTAفي وجود مادة مخلبية هي االديتا 

 مرآب آاربامات ملون عند نفس الرقم ايضا ) Te( والتللريوم  ) Bi ( ث يعطى آل من البزمو
 بينما ع١ون بمحلول هيدروآسيد الصوديوم   ولكنه يتحلل إلى مرآبات عديمة اللpH ٨٫٥الهيدروجيني 

 ١ن حوالى والبالنك يكو)  ميكروجرام ٥٠ –من صفر (  مدى تكون اللون يكون ٠معقد النحاس يكون ثابتا 
   ٠ميكروجرام نحاس 

  االحتياطات   ٢/ ٢

 يراعى تنظيف االدوات الزجاجية بحمض نيتريك ساخن  

ستخدم سالسل أو فواصل من تيستخدم بتروالتوم أبيض لتشحيم صنابير أوعية الفصل ،  وال 
 ٠النحاس 

 ) بيرآس ( تنقى المياه وحمض النيتريك بالتقطير فى أجهزة زجاجية  

  الكواشف   ٣/ ٢

 ) محلول آاربامات ( ى ايثيل داى ثيوآاربامات الصوديوم  محلول دا 
 مل ويرشح ١٠٠ جرام من ملح داى ايثيل داى ثيوآاربامات الصوديوم فى الماء ويخفف الحجم الى ١يذاب 

  ٠ثم يحفظ فى ثالجة ويحضر أسبوعيا 

  : االديتا -محلول السترات  
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فى الماء )  EDTA Na( يتات ثنائى الصوديوم جم من اد٥جم من سترات ثنائى االمونيوم، ٢٠يحضر باذابة 
  .مل١٠٠ويخفف إلى 

مل من رابع ١٠مل من محلول الكاربامات ثم االستخالص بمقدار ٠٫١تزال أى أثار من النحاس باضافة 
رابع آلوريد الكربون عديم مستخلص تكرر عملية االستخالص حتى يصبح  .   )CCl4( آلوريد الكربون

  .اللون

   يةالقياس النحاس اليلمح 

   ) مل/  مجم نحاس ١ ( لرصيدالمحلول ا 
مل ١٥مل ويضاف ١٢٥جم من سلك أو رقائق النحاس فى دورق  مخروطى سعة ٠٫٢٠٠٠يحضر بوضع 

ويغطى الدورق بزجاجة ساعة ويترك النحاس ليذوب مع التدفئة التمام  ) ٤ + ١( من حمض النتيريك 
لنيتروجينية يبرد وينقل المحلول آميا إلى دورق معيارى سعة  يغلى المحلول لطرد االبخرة ا.عملية الذوبان 

  ٠مل ويخفف حتى العالمة ٢٠٠

  ) مل /  ميكروجرام نحاس ١٠٠( محلول متوسط الترآيز  
  مل وذلك فى دورق معيارى ٢٠٠ إلى الرصيد مل من المحلول ٢٠يحضر بتخفيف 

  ) مل /  ميكروجرام نحاس ٢( محلول العمل  
  .ع٢مل بواسطة حمض آبريتيك ٢٥٠ مل  من المحلول متوسط الترآيز  إلى ٥يحضر يوميا  بتخفيف 

  :ع ٦محلول هيدروآسيد أمونيوم  
  .ينقى من أثار النحاس آما اتبع فى محلول السترات االديتا

   ) :٪٠٫١( دليل ازرق الثيمول  
فى لتغيير  ع  تك٠٫١جم من ازرق الثيمول فى الماء ويضاف آمية من هيدروآسيد الصوديوم ٠٫١يذاب 

  .مل١٠٠اللون إلى اللون االزرق و يخفف بالماء المقطر إلى 

  : تجهيز العينة   ٤/ ٢
  . الكبرتيك  حمض  عند استخدام حمض النيتريك وتعليمات االمانيراعى : تحذير 

" طبقا لمحتواها المتوقع من النحاس " جم٢٠ توزن بدقة عينة اليزيد محتوى المواد الصلبة بها على -
  .مل٣٠٠رق  هضم سعة وتوضع فى دو

  ). ماء ٪٧٥(  فيجب اضافة الماء للوصول إلى هذا التخفيف ٪٧٥إذا آان محتوى العينة من الماء أقل من    -
مل حمض آبريتيك ٥ تساوى ضعف الوزن الجاف للعينة تقريبا و  ابتدائية   يضاف حمض نيتريك بكمية-

   مل ٥تقل عن أو آمية حمض آبريتيك تساوى الوزن الجاف للعينةولكن ال
 : تجرى عملية الهضم آما يلى -

 سم ،  تسخن برفق ويوقف التسخين فى حالة ٥دورق على شبكة من االسبستوس ذات ثقوب اليوضع 
   ٠حدوث فوران شديد 

 على التصاق اجزاء من العينةعندما يهدأ التفاعل يسخن الدورق باحتراس ويرج رحويا على فترات لمنع 
   ٠لهب سطح الزجاج المعرض ل
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ويتم الحفاظ على عملية االآسدة فى الدورق طول فترة الهضم وذلك باضافة آميات بسيطة من حمض 
   ٠النيتريك بحرص حينما يصبح لون المخلوط بنى أو داآن 

 أآسيد الكبريت لثيستمر فى الهضم حتى يتم حرق آل المادة العضوية وتتصاعد آمية وفيرة من أبخرة ثا
SO3 ) ٠) لمحلول النهائى عديم اللون أو فاتح اللون يجب أن يكون ا   

اذا آانت العينة تحتوى على آمية آبيرة من الدهن يتم عمل هضم جزئى باستخدام حمض النيتريك حتى 
ثم يبرد ويرشح للتخلص من الدهن الصلب ثم يغسل ) حتى ينفصل الدهن ( يصبح الدهن وحدة غير ذائبة 
  ضاف حمض آبريتيك إلى الرشيح وتستكمل عملية الهضم آما سبق الدهن المتبقى بالماء الساخن ثم ي

 ويتم التخلص من حمض نيتروسيل الكبريتيك مل من الماء٢٥ بعد عملية الهضم يبرد المحلول ويضاف - 
  . ابخرة نيتروجينية وآبريتيةبالتسخين لتحويله الي

  .ة ثم التبريد مرة ثاني للتخلص من االبخرةمل من الماء والتسخين٢٥ يكرر اضافة -
  إذا لوحظ وجود بعض المواد غير الذائبة بعد التبريد والتخفيف ترشح العينة فى ورقة ترشيح مغسولة -

  .مل١٠٠بحمض آبريتيك مخفف ثم تغسل الورقة بالماء ويخفف الحجم إلى 
  .باتباع نفس الخطوات) بالنك (    تجرى تجربة ضابط -

  :فصل وتقدير النحاس   ٥/ ٢
 ويكون ذا ساق )  مل٢٥٠أو ١٠٠(مل من محلول العينة المجهز إلى قمع فصل سعة ٢٥ل بماصة ق   ين-

  . االديتا-مل من محلول السترات ١٠قصيرة ويضاف اليها 
ع قطرة قطرة حتى ٦ يضاف قطرتان من دليل ازرق الثيمول ثم يضاف محلول هيدروآسيد االمونيوم -

  ٠يصبح لون المحلول اخضر أو اخضر مزرق 
شدة      ١٥مل من محلول الكاربامات،     ١يضاف   يبرد و    - رج ب مل من رابع آلوريد الكربون ثم يغطى القمع وي

ة                لمدة دقيقتين  ثم يترك القمع لفصل الطبقات وبعدها تصفى طبقة رابع آلوريد الكربون خالل قطن إلى انبوب
  أو دورق ذو غطاء زجاجى 

 ٤٠٠ فى جهاز مناسب عند موجة ضوئية طولها        ن لطبقة رابع آلوريد الكربو    قدر  االمتصاص أو النفاذية    ي -
  .نانومتر

  :ملحوظة 
مل من محلول العينة المجهز تعاد التجربة باستعمال ٢٥ميكروجرام فى ٥٠إذا آانت آمية النحاس أآبر من 

  .ع٢مل باستخدام حمض آبريتيك ٢٥مل ويخفف إلى ٢٥حجم أقل من 
ميكروجرام ٢٥تكون النتائج المتحصل عليها  على أعلى درجة من الدقة عندما يكون مستوى النحاس حوالى              -
  "سم١ فى خلية مسارها ٠٫٣ حوالى يعطى امتصاصا"

  : والتللريوم ثالكشف عن البزمو  ٦/ ٢
ى قمع الفصل ويضاف               محلول يعاد - ون إل يانيد البوتاسيوم        ١٠ رابع آلوريد الكرب ول س مل من محل

م ٪٥ ة   ث دة دقيق ول لم رج المحل بح. ي ةإذا أص ون عديم  ت طبق د الكرب ع آلوري ون  ة راب ون فيك  الل
 . والتللريوم غير موجودين ثالبزمو

ول   من   اخري   مل   ٢٥ اذا آان االختبار  ايجابى  فانه يتم أخذ            - ة   محل وين        العين ا سبق لتك وتعامل آم
ون    يوم ( الل يانيد البوتاس دون اضافة س ع آ) ب ة راب صفى طبق ع وت ى قم ة ف ون الملون د الكرب لوري

رك      ١مل من محلول هيدروآسيد الصوديوم ١٠ويضاف اليها  .أخر ة ويت دة دقيق ول لم رج المحل ع وي
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مل  ١٠الكربون فى قمع ثالث وتغسل ثانية باضافة  .القمع لفصل الطبقتين وتصفى طبقة رابع آلوريد  
  .ع١من هيدروآسيد الصوديوم 

بقة رابع آلوريد الكربون وتحول الى ميكروجرامات عنصرنحاس قاس االمتصاص أو النفاذية فى طي -
وتقدر آمية النحاس بالرجوع إلى المنحنى القياسى الذى رسم نتيجة لمعاملة آميات معلومة من 

  .عنصرالنحاس بنفس الطريقة

  اعداد المنحنى القياسى   ٧/ ٢
 مل ٢٥  ،  ٢٠ ،  ١٥ ،  ١٠  ، ٥ ، ٢٫٥ ،  ١ ،  ٠ تحضر ثمان أقماع فصل ويوضع بهم االحجام التالية -

  ) مل /  ميكروجرام نحاس ٢( من محلول العمل القياسى 
   مل ٢٥ ع ليصل الحجم الى ٢ يضاف الى آل قمع آمية من حمض الكبريتيك -
يضاف أيضا "  بداية من عبارة ٥ / ٢ مل من محلول سترات االديتا ويكمل آما فى بند ١٠ يضاف -

   ٠قطرتان من دليل أزرق الثيمول 
يرسم المنحنى القياسى من العالقة بين االمتصاص وآمية النحاس بالميكروجرام على ورقة رسم بيانى 

فيستخدم ورق نصف  )  % T(  أما اذا آانت القراءة نفاذية  ، ) % A( عادى اذا آانت القراءة امتصاص 
  ٠ النفاذية على التدريج اللوغارتمى وقعلوغارتمى وت

 من خط علي حراف عن الخط المستقيم فان قراءات العينات يجب أن تؤخذ االنبعضوحيث أن هناك 
  .  صورة منحني خفيف

3-    
  smoothed curve....................................................................................المنحنى الخفيف

  intermediate solution..................................................................محلول متوسط الترآيز 
  stock solution........................................................................................الرصيدمحلول 

4-   
- Codex Alimintarious 228 / 2004( General methods of analysis for contaminants) 

  - A.O.A.C Official Method 960.40 Copper in food , colorimetric Method  
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 والتي يضم تشكيلها الجهات الملوثاتبوالخاصة  ) ٢١/ ٣(  رقم الفنيةقام بإعداد هذه المواصفات اللجنة 

   :التالية 
  العامة للمواصفات والجودةالمصرية  الهيئة -
  .   شرآة الكوآاآوال العالمية-
  . وزارة الصحة-   المعامل المرآزية-
  . والعناصر الثقيلة لمبيدات لتحليل متبقيات ا المعمل المرآزى -
  .   هيئة الرقابة على الصادرات والواردات-
     المعهد القومى للتغذية -
  غذية واالعالف لال  االقليمي المرآزي  -
   المرآز القومى للبحوث -
  .  غرفة الصناعات الغذائية -
   العشماوى الدمرداش بصفته الشخصية ٠ د-
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لسنة  ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧ عام الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أنشئت -١

 للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم المعتمد الذى نص على اعتبارها المرجع القومى ١٩٥٧
  .الهيئة بعد اعتمادها من إال قياسية  تعتبر على أن المواصفة ال ١٩٥٧ لسنة ٢

 الذى قرر ضم مرآز ضبط ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ القرار الجمهورى رقم صدر ١٩٧٩ عام فى -٢
 .الجودة إلى الهيئة

 بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ صدر القرار الجمهورى رقم ٢٠٠٥فى عام  -٣
  :وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى  المصرية العامة للمواصفات والجودة ،

 القياسية للخامات والمنتجات والخامات واألجهزة ونظم اإلدارة والتوثيق المواصفات وإصدار إعداد -
  . وأجهزة القياسصالحية  ومتطلبات األمن والسالمة وفترات الوالمعلومات

 والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة واالختبار الفنى التفتيش -
  . ألجهزة القياسالمعايرةوشهادات 

منتجات  للمنتجات الصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة الالجودة بمنح عالمة الترخيص -
  .القياسيةللمواصفات 

 وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودة القياس والمعايرة واالختبار الفنية المشورة تقديم -
  . األطراف المعنيةلجميعوالمعلومات 

 واالختبار والجودة مصر فى أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة فى مجاالت المواصفات تمثيل -
  .والمعايرة

 أن حيث متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية بتنفيذ الهيئة قومت
  . وتقييم المطابقةالمواصفاتالهيئة هى نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال 

يئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين  برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهإدارة الهيئة مجلس يدير  -٤
 إلى المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالختبار والمعايرة فى مصر باإلضافة الجهاتعن مختلف 

  .عدد من األآاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال اإلعالم

 مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقًا  خالل لجان فنية يربو عددها علىمن إعداد المواصفات القياسية يتم  -٥
  . بالهيئةالعاملين ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم باألمانة الفنية لها أعضاء من الدوليةللمعايير 

 الجهات المعنية والبالد العربية إلبداء من توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة يتم  -٦
 هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل تعرضا المالحظات خالل فترة ستين يومًا آم

  .اإلدارةالعرض على مجلس 

 باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات للمصانع الهيئة نظام الترخيص تتبع  -٧
 من آبيرةلهيئة مجموعة ويوجد با.  حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهموذلكالمصرية 

 الهندسية والغذائية ومنتجات والمنتجاتالمعامل الحديثة الختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد 
  . الميكانيكية والكهربائية والفيزيائيةوالمعايرةالغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس 

  .شكواهم وتعمل على حلها وقد القت أعمال الوحدة نجاحًا آبيرًا لتتلقى المستهلك بالهيئة وحدة لحماية يتوفر  -٨
 ١٣٠أآثر من  يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على  -٩

  .ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية
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