
 

                                                                                                          

 ١١/ ٤ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

 -       
    

1-  

 فى المنتجات ةمات أحادى الصوديوم  المستخدماجلوت -ل تختص هذه المواصفة القياسية بخصائص 
 ٠ فى الصناعات الغذائية   نكهة للمحفزة الغذائية آمادة 

2-  

  ٠ات الصوديوم امجلوت   ١/ ٢

 ٠جى-إس-إم  ٢/ ٢

 ٠ ٦٢١:  الدولى الرقم  ٣/ ٢

3-  

  ٠ احادى ماء التبلور٠  أحادى الصوديوممات ا جلوت-ل : االسماء الكيميائية  ١/ ٣

  ٠ احادى ماء التبلور٠لحمض الجلوتاميك أحادى الصوديوم  ملح 

     ٢ -٤٧ – ١٤٢:   الرقم الكيميائي   ٢/ ٣

     H٢O . C٥H٨N NaO٤:   الرمز الكيميائى   ٣/ ٣

 : الهيكل الترآيبى   ٤/ ٣

 

 

 ١٨٧٫١٣:  زن الجزيئى الو  ٥/ ٣

 .محسوباعلى أساس الوزن الجاف   ٪٩٩ال يقل عن : الترآيز    ٦/ ٣



 

                                                                                                          

 ١١/ ٥ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

4-  

 ٠الرائحة  ذو طعم مميز    عديم اللونبيضأ أو  مسحوق متبلوريكون المنتج فى صورة  بللورات   ١/ ٤

 ٠ يكون المنتج  من الدرجة الغذائية   ٢/ ٤

5-  

 :التعارف   ١/ ٥

 عمليًا  الذوبان  فى االيثانول ، عديم الذوبانشحيحلماء  ، المنتج يذوب  بسهولة فى ا:  الذوبان  ١/ ١/ ٥
 ٠فى االيثير

  ٠مات  ايجتاز المنتج اختبار الجلوت  ٥/١/٢

 ٠  يجتاز المنتج اختبار الصوديوم  ٥/١/٣
   

 :النقاوة   ٢/ ٥

 ٠ ٪ ٠٫٥ ساعات  على ٥س لمدة  ْ ٩٨اليزيد الفقد بالتجفيف على     ١/ ٢/ ٥

  ٠ ) ٥٠ فى ١محلول  ( ٧٫٢ الى ٦٫٧يتراوح الرقم الهيدروجينى بين    ٢/ ٢/ ٥

 ٠ درجة ٢٥٫٣+  الى ٢٤٫٨+ يتراوح الدوران النوعى بين  ٣/ ٢/ ٥

 ٠ ٪ ٠٫٢ال تزيد الكلوريدات على  ٤/ ٢/ ٥

 ٠ختبار حمض بيروليدون آربوآسيليك إيجتاز المنتج  ٥/ ٢/ ٥

 آجم /  مجم ١ال يزيد الرصاص على   ٦/ ٢/ ٥

6-   

 .نتج يعبأ المنتج فى عبوات مناسبة للمحافظة على الم  ١/ ٦

 .تكون العبوات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها   ٢/ ٦

  على أن يدون على العبوة  البيانات٩/١يراعى ماورد بالمواصفة القياسية المشار اليها بالبند رقم   ٣/ ٦
 :االتية باللغة العربية ، ويجوز آتابتها بأية لغات أجنبية إلى  جانب اللغة العربية  



 

                                                                                                          

 ١١/ ٦ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

 .ج ، وعنوانه وعالمته التجارية إن وجدت إسم المنت ١/ ٣/ ٦

 .    إسم المنتج  مع توضيح أنه من الدرجة الغذائية  ٢/ ٣/ ٦

 .    رقم التشغيلة او الرقم الكودى  ٣/ ٣/ ٦

 .    تاريخ االنتاج وتاريخ إنتهاء الصالحية  ٤/ ٣/ ٦

 .    الرقم الدولى   ٥/ ٣/ ٦

 .    الوزن الصافى  ٦/ ٣/ ٦

 .    شروط الحفظ والتخزين والتداول  ٧/ ٣/ ٦

 فى حالة اإلنتاج المحلى " فى مصر صنع " عبارة     ٨/ ٣/ ٦

    بلد المنشأ وإسم المستورد وعنوانه فى حالة االستيراد  باللغة العربية او الفرنسية او االنجليزية  ٩/ ٣/ ٦

7-    

 : تقدير الترآيز  1/ 7
ميك  مل من  حمض الفور٦ السابق تجفيفها وتذاب فى م من العينةمليجرا ٢٠٠يوزن  وزنا دقيقا حوالى  -

 ٠ مل من حمض الخليك الثلجى  ١٠٠ثم يضاف 
 ع وتحدد نقطة االنتهاء بقياس الجهد ٠٫١يعاير المحلول الناتج بالتنقيط مع محلول حمض البيرآلوريك  -

 ٠الكهربائى 
 ٠يجرى اختبار ضابط دون العينة للتصحيح  -
 ٠    H٢O . C٥H٨N NaO٤ مجم من ٩٫٣٥٦ ع يكافىء ٠٫١ مل من  حمض البيرآلوريك ١آل  -
 
 
 

  : اختبار حمض بيروليدون آربوآسيليك  ٢/ ٧

  :    االجهزة   ١/ ٢/ ٧
يستخدم التحليل الكروماتوجرافى على الطبقات الرقيقة ويتم الفصل على  لوح مغطى بطبقة رقيقة من هالم 

 ٠السيليكا 

  : المحاليل والكواشف  ٢/ ٢/ ٧
 -بيروليدون    مجم من حمض٢٫٥مع  أحادى الصوديوممات اجلوت   مجم من٥٠يذاب : المحلول القياسى  -

 ٠  مل١٠٠ الى الحجمفى الماء ثم يكمل  آربوآسيليك



 

                                                                                                          

 ١١/ ٧ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

 ٠ مل ١٠٠العينة فى الماء ويكمل الحجم الى    مجم من٥٠يذاب : محلول العينة  -
  :     محلول يوديد البوتاسيوم والنشا -

الناتج حتى يبرد ثم يضاف مع التسخين ويترك المحلول   ماء مل ٥٠ حوالى  فى نشاال   جم من٠٫٥٠يذاب 
 ٠ مل ١٠٠ جم من يوديد البوتاسيوم ويكمل الحجم بالماء الى ٠٫٥اليه 

 :   مذيب االظهار  -
  ٠يحضر بمزج حجمين من البيوتانول العادى مع حجم من حمض الخليك الثلجى وحجم من الماء 

 : الطريقة   ٣/ ٢/ ٧
 والمحلول  العينةكرولتر من آل من محلول مي٢ينقط على لوح الكروماتوجرافى عند خط البداية مقدار  -

 مقدمة تقدمت ينقل اللوح فى آابينة االظهار ويترك حتى ٠القياسى على الترتيب وتفصلهما مسافة مناسبة 
  ٠ سم من خط البداية ١٠المذيب لمسافة 

  ٠االظهار ويجفف فى الهواء لمدة نصف ساعة  ينقل اللوح خارج  آابينة -
 جم هيبوآلوريت ٣ مل تحتوى على ٥٠شابهة لكابينة االظهار ويوضع بها آأس سعة تعد آابينة أخرى م -

 مل من حمض الهيدروآلوريك وعند بدء تصاعد غاز الكلور تغطى ١الصوديوم ثم يضاف اليه ببطء 
  ٠ ثانية حتى تمتلىء بالغاز ٣٠الكابينة بغطاء محكم وتترك لمدة 

 دقيقة ، ينقل اللوح خارج الكابينة ٢٠غطى ثم تترك جانبا لمدة ينقل اللوح المجفف الى آابينة الغاز وت -
ش بمحلول يوديد ر ويترك ليجف ثم ي٠ دقائق ثم يرش بالكحول االيثيلى ١٠ويترك فى الهواء لمدة 

  ٠البوتاسيوم والنشا 
ة من ظهر أى بقعة مقابلت يجب أال –يفحص اللوح فى الضوء العادى بمجرد ظهور بقعة المحلول القياسى  -

  ٠محلول العينة 

   : إختبار الجلوتامات  ٣/ ٧

يتكون  ) ١٠ فى ١(  مل محلول العينة ١٠ ع الى ١ مل حمض الهيدروآلوريك ٥٫٦يضاف   ١/ ٣/ ٧
 ع ١ مل من حمض الهيدروآلوريك ٦ وعند إضافة ٠بيض متبلور من حمض الجلوتاميك بعد فترة أراسب 

  ٠ يبالى المحلول المعكر فان  حمض الجلوتاميك يذوب بالتقل

 :يستخدم التحليل الكروماتوجرافى على الطبقات الرقيقة بالظروف التالية   ٢/ ٣/ ٧

وم ـونيـيد أمـ يضاف قطرات قليلة من هيدروآس٠ ) ١٠٠ فى ١(  ميكروليتر من محلول العينة ١ : العينة 
  ٠للمساعدة فى االذابة اذا لزم االمر )  إختبار لمحلو( 

  ) ١٠٠ فى ١(  جلوتامات أحادى الصوديوم  - ميكروليتر من محلول ل١:  المادة القياسية    

  ١ : ١ : ٢خليط من بيتانول عادى ، حمض خليك ثلجى  وماء بنسب حجمية : المذيب            

  سيليكاجيل: مادة االمتصاص   



 

                                                                                                          

 ١١/ ٨ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

 يجفف اللوح ٠ سم من نقطة البداية ١٠يوقف االنتشار عندما تصل مقدمة المذيب الى مسافة : الطريقة 
 يسخن على درجة ٠) محلوا إختبار (  يرش اللوح بمحلول ننهيدرين ٠ دقيقة ٣٠س لمدة ْ ٨٠  درجةعلى
  ٠ دقائق ويفحص فى ضوء النهار ١٠ س لمدة ٨٠

  ٠للعينة مماثال للمادة القياسية )  Rf(يجب أن يكون معامل السريان 

     :  النوعى دورانتقدير ال  ٤/ ٧
حمض محلول   مل١٠٠فى ) مادة جافة (  جم ١٠ القياسية على محلول العينة يجرى طبقا للطريقة

 ٠ ديسيمتر ٢مع استخدام انبوبة    ع٢الهيدروآلوريك 
 

  : يحسب الدوران النوعى من المعادلة االتية
  ترآيز العينة ×طول انبوبة القياس بالديسمتر /  الدوران المقروء ×  ١٠٠=  الدوران النوعى

   : وريدات تقدير الكل  ٥/ ٧
 مل ٠٫٤ جم من العينة مع استخدام ٠٫٠٧لتقدير حد الكلوريدات على مقدار  يجرى طبقا للطريقة القياسية

 ٠ ع فى المقارنة ٠٫٠١محلول حمض هيدروآلوريك 

8-   
  -Glutamate       monosodium L .........................................................................  أحادى الصوديوم  ماتاجلوت

 M  S  G........................................................................................................................................................   جى - أس–أم 
   Glutamate  monohydrate       L monosodium............ التبلورأحادى ماء ٠ أحادى الصوديومجلوتامات

                                                                                                        flavour  enhancerمحسنة للنكهة 
 

9-   

 ) .طاقة بيانات المواد المضافة لالغذية ب  (٣٩٥٢م رقم    .ق  .م   ١/ ٩

10-  
 

١- FAO/ Food & Nutrition paper ١٩٩٢ / ٥٢ 
٢- FAO/ Food & Nutrition paper ٥٢ Add ٢٠٠١ /  ٩ 
٣-Food Chemical Codex ١V / ١٩٩٦   

 



 

                                                                                                          

 ١١/ ٩ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

       
والخاصة  بالمواد المضافة والملوثات والتى يضم  ) ١١ / ٣( قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 

 :تشكيلها الجهات التالية 
 ٠ الهيئة المصرية للمواصفات والجودة -
 ٠ شرآة السكر والصناعات التكاملية -
 ٠ قسم الصناعات الغذائية – جامعة عين شمس –آلية الزراعة  -
 ٠المعهد القومى للتغذية  -
 ٠ الصحة  وزارة–المعامل المرآزية  -
 ٠هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات  -
 ٠ وزارة الصحة –مراقبة االغذية  -
 ٠شرآة يونيليفر مشرق  -
  ٠ شرآة آرافت -
  ٠ مرآز تطوير االغذية -
  ٠ جامعة القاهرة – آلية الزراعة -
  ٠ مصلحة الرقابة الصناعية -
  ٠ مصلحة الكيمياء -
  ٠ ميفاد – شرآة مصر للمستحضرات الغذائية-
 
 

 ٠٠٠سهام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          

 ١١/ ١٠ 

٢٠٠٦/  ٢٣٧١ 

      
 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧ عام الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أنشئت -١

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

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

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

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

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

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

اس والمعايرة واالختبار  وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودة القيالفنية المشورة تقديم -
 . األطراف المعنيةلجميعوالمعلومات 

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

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

 برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين إدارة الهيئة مجلس يدير -٤
 إلىار والمعايرة فى مصر باإلضافة  المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالختبالجهاتعن مختلف 

 .عدد من األآاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال اإلعالم

 خالل لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقًا من إعداد المواصفات القياسية يتم -٥
 . بالهيئةالعاملينانة الفنية لها أعضاء من  ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم باألمالدوليةللمعايير 

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

 .اإلدارةالعرض على مجلس 

 باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات للمصانعلهيئة نظام الترخيص  اتتبع -٧
 من آبيرةويوجد بالهيئة مجموعة .  حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهموذلكالمصرية 

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

 . لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد القت أعمال الوحدة نجاحًا آبيرًاالمستهلك بالهيئة وحدة لحماية يتوفر -٨

 فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى علىيتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة   -٩
 . ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية١٣٠أآثر من 
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