
 اندازه گیری میزان پروتئین در فرآورده های گوشتی به روش کلدال

 

از درصد نیتروژن حساب میشود.اول نمایاندن یا تعیین نمودن پروتئین و  52.6درصد پروتئین به وسیله فاکتور 

 اشتباه رآخ در مختلف های فاکتور وسیله به وقتی نیتروژن تعیین واقعی مقدار در اختالف از ناشی خطا همچنین 

 را(  نپروتیی مقدار)  جواب پیشنهادها از برخی درون در نیتروژن که هنگامی برای  ضریب تبدیل است 6/5..% 1

 ات هم عقیده این است ممکن.  باشد داشته وجود است ممکن ها ناخالصی از گروهی تنها پروتئین در. داد نشان

د . هم چنان که می دانید چربی شامل باش  می اسید آمینو اصلی جز کمپلکس این اما2  باشد درست نا حدودی

 مینوآ واحدهای احتماال پروتئین در که حالی در. آید می وجود به مخلوط کردن از گلیسرول استرول فسفاتیدیز 

 .است فرد به منحصر که دارد وجود پروتین و چربی داخل در اصلی های جز. باشند می ها اسید

         زم برای اندازه گیری پروتیین به روش کلدال:مواد و وسایل ال

 . سولفات مس 1

 . سلنیوم.

 . سولفات پتاسیم3

 .اسید سولفوریک غلیظ4

 . آب مقطر6

 %65. سود 5

 . اسید بوریک7

 . متیل رد8

 . سنگ جوش )پرل(9

 . روی15

 . ترازو آزمایشگاهی11

 . هود.1

 . بورت13

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx


 . پیپت14

 . ارلن16

 . بشر15

 کنداسور و شکن فشار 2 راهی سه2  قیف2  مبرد دستگاه تقطیر که شامل : بالن حجمی2 . 17

18 .Heater 

 . سوسیس19

 . مبرد کلدال5.

 روش انجام آزمایش : 

/ گرم سلنیوم را به 6.گرم سوسیس رنده شده را به دقت وزن کرده و در بالن می ریزیم . . . مرحله ی هضم,1

اسید سولفوریک  cc 35گرم سولفات پتاسیم به نمونه اضافه می کنیم . سپس  16گرم سولفات مس و  1همراه 

می گذاریم و مبرد را به بالن وصل می کنیم . باید چند  Heaterغلیظ را به نمونه اضافه می کنیم . بالن را روی 

 زیر  باید ود 2ساعت صبر کنیم تا رنگ نمونه شفاف شود . به دلیل این که درمرحله ی هضم بخار سمی تولید میش

 . شود می انجام هود

 اضافه روی و پرل یا جوش سنگ عدد 4 یا 3 سپس.  افزاییم می مقطر آب  ccبه نمونه چند مرحله ی تقطیر,. .

سود افزوده شد  cc 1.6 آزمایش این در ولی 2  کنیم اضافه سود باید سولفوریک اسید مقدار برابر پنج.  کنیم می

قطره متیل رد می ریزیم . دستگاه تقطیر را به هم وصل می کنیم . بالن 6بوریک و  اسید cc 65. در یک ارلن 

حاوی نمونه به ابتدای سه راهی وصل می شود . انتهای دستگاه تقطیر در ارلن قرار می گیرد . لوله آب را به 

ارلن 2 عمل  در شده تقطیر آمونیاک  سی سی محلول 55.تا  165ورودی مبرد وصل می کنیم . تا جمع آوری 

 تقطیر را ادامه می دهیم . سپس مبرد را می شوییم .

 مقدار.  کنیم می تیتر رنگ تغییر مشاهده تا/ 2N  1محتویات ارلن را با اسید کلریدریک  . مرحله ی تیتراسیون3

 بود . cc 6/.4 برابر مصرفی اسید

  

 نتیجه :

  



 حجم اسید مصرفی برای نمونه( –نرمالیته ی اسید )حجم اسید مصرفی برای شاهد ×4/1×155

  نیتروژن درصد=        

 گرم وزن نمونه× 1555

  

 ( 4./6 –  شاهد برای مصرفی اسید حجم/ )1×14×  155

  نیتروژن درصد=                                                                                  =                                  

1555 ×. 

 پروتیین درصد= نیتروژن درصد× تبدیل فاکتور 

  

 مصرفی اسید مقدار× 155 × 4/1  ×5/ 6.

 گوشتی های فرآورده پروتیین درصد    =

 گرم وزن نمونه× 1555

  

.6 /5×  4/1 × 155 ×6/.4 

             گوشتی های فرآورده پروتیین درصد=                                           = 15/ 71  %                                    

 گرم وزن نمونه× 1555

 = فاکتور تبدیل 6/5.

 . است ازت گرم میلی 4/1 معادل / نرمال 2 1هر میلی لیتر اسید کلریدریک 

 بحث : 

مقدار پروتیین با روش های مختلفی مانند : روش احتراق حرارتی 2 روش جذب رنگ 2 تیتر سنجی با فرمل 2 روش 

 های رنگ سنجی و طیف سنجی و روش کلدال اندازه گیری می شود .



 دو روش برای کلدال وجود دارد :

  . صرف می شودمقدار بیشتری معرف و نمونه م , ماکرو .1

 . مقدار کمتری معرف و نمونه مصرف می شود , میکرو .2

 با روش کلدال مقدار آزت را اندازه گیری می کنیم .

Oxidation  پروتیین را به اجزا سازنده تبدیل می کنیم ) مانند سولفات آمونیوم ( .در این مرحله به دمای باال :

ید سولفویک را افزایش می دهد . هم چنین باعث می شود 2 دمای اس جوش ی نقطه2  پتاسیم سولفات  نیاز داریم .

 جوش پایین آید . سلنیوم و سولفات مس 2 کاتالیزور هستند . بالن با جریان طبیعی هوا باید سرد شود .

Distition پروتیینی که به صورت سولفات آمونیوم در آمده را بازیابی می کنیم . برای این کار از سود غلیظ :

ده می کنیم . آمونیاک آزاد شده 2 قطره قطره در اسید بوریکی که در ارلن است 2 جمع می شود. آب مقطر استفا

ترکیبات را رقیق می کند 2 هم چنین تشکیل هیدروکسید آمونیوم در محیط آبی بهتر صورت می گیرد . به همین 

د زیر هود انجام پذیرد . رنگ قرمزی دلیل قبل افزودن سود 2 آب مقطر می ریزیم . افزودن سود و آب مقطر بای

 آمونیاک تا شود تر طوالنی وشیدن  تولید می شود که بیشتر مربوط به سلنیوم است . سنگ جوش 2 باعث می شود

 تا 2 شود می اضافه هیدروژن گاز آرام تولید و سود صابونی ی الیه تشکیل از جلوگیری برای را روی.  نرود هدر

 ثباع هیدروژن آرام تولید.  کند می تولید هیدروژن  جوشد . روی در محیط 2 زینکاتب آرامی به بالن محتویات

 می مورب صورت به را بالن.  کند می جلولگیری حرارت افزایش از امر آن که شود می محلول مداوم حرکت

تشکیل  واکنش تا شود تشکیل شیشه در محلول زیر الیه یک تا کنیم اضافه آهستگی به باید را سود.  گیریم

 این زیرین الیه.  است صابونی سود که شود می ایجاد وسط حد در ای دایره  آمونیاک آالن رخ ندهد . الیه ای

 تا2  نیمز می قطعات ی دهانه به سیلیکن2  کلدال تقطیر دستگاه قطعات کردن وصل برای.  است سود محلول حلقه

ل است . هم چنین به دلیل این که 2 سود یک باز محلو  PH محدوده در رد متیل.  نچسبند یگدیگر به قطعات

قوی و اسید بوریک یک اسید ضعیف است 2 متیل رد بهترین معرف است . متیل رد در محیط اسید قرمز و در 

 به اکآمونی تقطیر دستگاه در.  است بخار صورت  محیط بازی زرد رنگ است . آمونیاکی که با سود آزاد شده به

فشار شکن می شوند . در این جا ترکیبات غیر آمونیاکی حذف می شود . آمونیاک با مبرد  وارد دیگر مواد همراه

در تماس هست . به همین دلیل آمونیاک مایع می شود . آمونیاک بسیار فرار است به همین دلیل باید انتهای 

قطیر ک پایان مرحله ی تدستگاه تقطیر در ارلن حاوی بوریک اسید باشد تا از اتالف آمونیاک جلوگیری شود . مال

 سی سی محلول در ارلن است . 55.تا  2165 زرد شدن اسید نیست 2 بلکه جمع آوری 

Titration  محتویات ارلن را با اسید کلرید ریک تیتر می کنند 2 که در این آزمایش با مصرف :cc 6/.4  اسید 

 . شد قرمز محلول رنگ
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