
هاي آنگيري پروتئين خام غالت و فرآوردهروش اندازه  

هدف-1  

يباشدهاي آن مهدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين ميزان پروتئين خام در غالت و فرآورده  . 

دامنه كاربرد-2   

ي ذاهاي آن كه مورد مصرف غخام انواع غالت و فرآورده اين استاندارد جهت تعيين ميزان پروتئين

ميگيرد كاربرد دارد انسان و خوراك دام قرار  . 

تعاريف و اصطالحات-3  

زمايش شده از كل تركيبات ازت موجود در غله يا فرآورده آ پروتئين خام : پروتئين خام عبارتست-3-1

مربوط به آن بدست  1ازت محتوي ماده مورد آزمايش در ضريب مخصوص  كه از حاصل ضرب كل

 . ميآيد

تاندارد در جرم غله يا فرآورده كه طبق روش معمولي اس رطوبت : عبارتست از افت حاصل ميزان -3-2

2تعيين ميگردد 2072شماره  گيري رطوبتاندازه  . 

اي كه جهت آزمايش به آزمايشگاه داده ميشودنمونه آزمايشگاهي : عبارتست از كل نمونه-3-3  . 

براي آزمايش آماده ميشود 1-0آزمونه : آن قسمت از نمونه آزمايشگاهي است كه طبق بند -3-4  . 

گيردمورد آزمايش قرار مي 2-0تكه آزمونه : آن قسمت از آزمونه است كه طبق بند  -3-5  . 

اصول روش -4  

غليط و در  فوريكآلي موجود در نمونه وسيله اسيد سول اصول اين روش عبارتست از اكسيده كردن مواد

نتيجه كل ازت موجود در نمونه تبديل به سولفات آمونيوم مجاورت كاتاليزور كه در  (SO4 2(NH4) 

آزاد شده  آمونياك شد و سپس به كمك قليا آمونياك سولفات آمونيوم را آزاد و تقطير نموده و خواهد

ه و از روي ك آزاد شده را محاسبآمونيا را جذب اسيد با تيتر معين نموده و بعد با تيتراسيون ميزان

به  حساب كرده و با ضرب نمودن ميزان ازت در ضريب مربوط ميزان آمونياك ازت موجود در نمونه را

ميزان پروتئين نمونه را تعيين مينمائيم جسم مورد آزمايش  . 

معرفها و مواد مورد نياز-5  

ت( عاري از از1/44اسيد سولفوريك غليظ ) وزن مخصوص : -2-1  



-2-2  (Seo2)  اكسيد سلينوم تصفيه شده  

2سولفات مس ) H2O ,CuSO4) 2-3- 3پودر با درجه خلوص آزمايشگاهي  

(K2SO4) سولفات پتاسيم 2-4-  

گرم هيدروكسيد  477عاري از ازت ) براي تهيه  , درصد وزني حجمي 47محلول سود سوز آور -2-2 

 ( ئيدحجم يك ليتر رقيق نما سديم را در آب حل نموده و با

حل  "ميلي ليتر اتانول كامال  177گرم بلودومتيلن را در  7/1گرم متيل ردو  7/1معرف مخلوط :  -2-6

 . نمائيد

درصد وزني حجمي 4اسيد بوريك  -2-0  

اسيد كلرئيدريك دسي نرمال و يا اسيد سولفوريك دسي نرمال-2-4  

 سنگ جوش بصورت گرانول -2-9 

پارافين جامد - 2-17  

پتاسيم سولفات -2-11  

ساكاروز-2-12  

وسائل -6  

ميلي گرم 7.2ترازوي دقيق با حساسيت -6-1  

ميلي ليتري تميز و خشك 477بالن هضم كجدال -6-2  

رابط بالن تقطير كجدال-6-3  

دستگاه گرم كن -6-4  

 ميلي ليتر 7.1 -7.72ميلي ليتري مدرج با تقسيمات  27بورت  -6-2

آسياب براي نرم كردن نمونه -6-6  

ميلي ليتري براي تيتراسيون 377ارلن ماير -6-0  



روش كار -7  

آسياب  مخلوط شده را برداشته و آنرا وسيله "آزمايشگاهي كامال  تهيه آزمونه : قسمتي از نمونه-0-1

نمايد و  ميلي متر عبور 1درصد آن از الك آزمايشگاهي با چشمه  97نموده بطوريكه حداقل  ( نرم6-6)

مخلوط و يكنواخت نمائيد "آنرا كامال پس از نرم كردن   . 

گرم توزين نمائيد و  7/771تا دو گرم برداشته و با دقت  ( تكه آزمونه بوزن يك1-0از آزمونه ) -0-2

سولفات  گرم پودر 7/2گرم اكسيد سلينوم .  7/1( نمائيد . بعد 2-6وارد بالن هضم ) آنرا "سپس كامال 

( به 1-2سولفوريك غليظ ) ميلي ليتر اسيد 27سپس  4ه نمائيد گرم سولفات پتاسيم بآن اضاف 2مس . 

ميلي ليتر اسيد  17باشد بازاي هر گرم نمونه اضافي  آن اضافه كنيد . اگر وزن نمونه بيشتر از يك گرم

 مونههمينطور ميزان ساير معرفهاي فوق را نيز متناسب با افزايش وزن ن . سولفوريك بيشتر اضافه شود

 . اضافه كنيد

 كن قرار داده و به آرامي حرارت دهيد تا عمل كف ال بالن هضم را بطور مورب روي دستگاه گرمح

آن اضافه لزوم بمنظور كاهش عمل كف كردن مقدار كمي پارافين جامد ب كردن متوقف شود . در صورت

و  درآيد شفاف پايان عمل كف كردن آنرا با شدت بيشتري بجوشانيد تا مخلوط به صورت كنيد پس از

دقيقه ديگر آنرا بهمان شدت بجوشانيد 37پس از آن الاقل براي مدت   . 

محلول را  "آب بآن اضافه نمائيد و پس از آن مجددا  ميلي ليتر 277سپس آنرا سرد نموده و حدود 

ه از كف چند دانه سنگ جوش و مقدار كمي پارافين جامد بآن اضافه كنيد ك سرد نمائيد . در اين موقع

دن كافي تا حد قليائي ش ميلي ليتر ) يا باندازه 27 پريدن . محلول جلوگيري بعمل آيد . بعد باال كردن و

ه بالن بالن را از طريق رابط "كنيد و فورا  ( بآهستگي و بدون بهم زدن بآن اضافه2-2( محلول سود )

ل ميباشد متصميلي ليتر اسيد بوريك موجود در ارلن ماير  22داخل  ( به مبرد كه سر آن3-6تقطير )

 . نمائيد

مونياك محلول اسيد بوريك فرو رود بطوريكه از فرار آ دقت كنيد كه سر مبرد باندازه كافي داخل

 ان دهيد تااين موقع بالن هضم را كه از طريق رابط متصل به مبرد است تك حاصل جلوگيري نمايد . در

اسيد  تقطير و جذب ك مخلوط آزاد ومحتويات آن مخلوط شود . بعد آنرا حرارت دهيد تا كليه آمونيا

اك جذب شده از پايان عمل تقطير آموني ميلي ليتر بايستي تقطير شود ( پس 127بوريك گردد ) حداقل 

( و با استفاده از معرف 2-4يا اسيد سولفوريك دسي نرمال ) وسيله اسيد بوريك را با اسيد كلرئيدريك

نمائيد ( تيتر6-2مخلوط )  . 

كار ور همزمان مانند آزمايش فوق كه در آن بجاي نمونه و معادل وزن آن ساكاروز بآزمايش شاهد : بط

 . برده ميشود آزمايش شاهد انجام دهيد



ير بدست محاسبه درصد پروتئين خام : درصد پروتئين خام بر اساس وزن نمونه خشك از رابطه ز-0-3

 . ميآيد

 : كه در آن

V1 = در مورد تكه  يك دسي نرمال مصرف شده در تيتراسيونحجم اسيد كلرئيدريك يا اسيد سولفور

 . آزمونه

V2 = در مورد شاهد حجم اسيد كلرئيدريك با اسيد سولفوريك دسي نرمال مصرف شده در تيتراسيون  

E = وزن تكه آزمونه به گرم 

F = ضريب مخصوص باري تبديل ازت به پروتئين 

W = درصد رطوبت نمونه 

ميلي گرم  1/4774يد سولفوريك يا اسيد كلرئيدريك دسي نرمال معادل اس ليتر ميلي يك  -يادآوري 

 . ازت است

دقت آزمايش -8  

كننده  اختالف نتايج دو آزمايش انجام شده بطور همزمان و يا سريع و پي در پي توسط يك آزمايش

 . نبايستي از يك درصد نسبي تجاوز نمايد

ازت موجود در آنضريب مخصوص : عبارتست از نسبت پروتئين به -1  

تعيين رطوبت غالت و  2074در صورت نياز به دقت بيشتر بايستي از روش استاندارد شماره  -2

هاي آن ) روش پايه ( استفاده نمودفرآورده  . 

پراكنده  معرفهاي خشك به داخل بالن هضم و جلوگيري از بمنظورانتقال كامل نمونه توزين شده و -3

 و سپس بدنه بالن بهتر است نمونه را داخل كاغذ نازك بدون ازت توزين نموده آنها باطرافشدن ذرات 

اخل بالن و د اكسيد سلينوم . سولفات مس و سولفات پتاسيم روي آن ريخته و بعد كاغذ را بسته

 بياندازيد

واحد فروش و خدمات پس از فروش پکو                                       

  www.pecotech.com . 

 


