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  خدا نامبه
 ايران صنعتي اتتحقيق و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نـشر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .ددار عهده به را ايران) رسمي (ملي
 مؤسـسات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كميتةدر
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب هب دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميـسيون  4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي اليتفع كشور در (CAC)5 غذايي 
 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مـصرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محـصوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حـصول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تـصويب  اب

 اجـراي  كـشور،  محـصوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد بارياج استاندارد، عالي شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد
 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي (كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 أييـد ت گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـايل  )واسـنجي  (كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،
 .است مؤسسه

  

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 



  

  استاندارد تدوينكميسيون فني 
  ».ويژگيها وروشهاي آزمون- شكرسفيد«

  )تجديدنظر چهارم ( 
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  رضا،شيخ االسالمي 

  )دكتراي صنايع غذايي وشيمي قند(
  

  صنفي  انجمنونماينده دانشگاه استاد
  كارخانه هاي قند وشكر ايران

    :دبير
  صر ، ناصدغي

  )ليسانس صنايع غذايي(
  

  اندارد وتحقيقات صنعتي ايرانموئسسه است

   )ءاسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  عباس غالم ،بهمني

  )ليسانس شيمي(
  

  بهاري ، ابراهيم

  شركت تصفيه شكر اهواز
  
  

  وزارت بازرگاني
  شركت بازرسي بين المللي كاالي تجاري ايران  )ايع غذاييليسانس صن(
  

  وزارت صنايع ومعادن          توفيق ، فاطمه
  دفتر صنايع غير فلزي        )فوق ليسانس شيمي(
 

  وآموزش پزشكيدرمان،     وزارت بهداشت         يداآثنايي لنگرودي، 
   كنترل غذا ودارو هايآزمايشگاه ) ليسانس صنايع غذايي(
 

  وآموزش پزشكيدرمان،     وزارت بهداشت         خويشوند ،محمد 
  ،آرايشي ر مواد غذايي،آشاميدني    آداره كل نظارت ب        ) ليسانس صنايع غذايي(
  

  شركت توسعه نيشكر وصنايع جانبي             رحيمي ، محمد 
  )ليسانس صنايع غذايي (
  
  



  

  مركز بررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران             گنجه ،ياسمين
  )ليسانس شيمي (
  
  

  شركت قند اصفهان          مرادي زاده، طيبه
  )فوق ليسانس مديريت اجرايي(
  

  شركت توليدي قند كرج   ، حميد رضامرزبان
  )ليسانس شيمي(
  
  انجمن صنفي كارخانه هاي قند وشكر ايران  ي پور،اسداهللاقرمو
  ) شيميفوق ليسانس(
  

  انجمن صنفي كارخانه هاي قند وشكر ايران  نوري شاد ،عيسي
  )ليسانس شيمي(
  

  موئسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران  نيايش ، سعيد
  )ذاييليسانس صنايع غ(
  

  شركت بازرگاني توسعه نيشكر وصنايع جانبي  يوسف پور ، فرهاد
  )ليسانس مهندسي شيمي (
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  پيش گفتار
  

 بر استاندارد اين . شد تدوين 1344  سال در بار نخستين "زگيها وروشهاي آزمونوي-شكر سفيد"  استاندارد
 كميـسيون  تأييـد  وايـران  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مؤسسة سطتو بررسي و رسيده ايپيشنهاده اساس

 ملي كميتة اجالس ..ششصد وهفتاد ونهمين. در و گرفت قرار تجديدنظر مورد بار.چهارمينبراي  هاي مربوط
 اسـتناد  بـه  استاندارد اين اينك . شد تصويب6/12/1386. مورخ ..خوراك وفرآورده هاي كشاورزي استاندارد

 بهمـن  مـصوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسه و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند
 .منتشرمي شود ايران ملي استاندارد عنوان به 1371ماه،
 خـدمات  و علوم ، صنايع زمينه در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد ملزو مواقع در ايران ملي ،استانداردهاي
 . گرفـت  خواهـد  قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فنـي  كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه ايناستانداردها
 كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين،بايد

  .است1378سال69شمارة  نايرا ملي استاندارد جايگزين استاندارد اين
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تدوين براي كه منابع ومĤخذي
  
  1378)تجديدنظر سوم( شكر سفيد ويژگيها وروشهاي آزمون69استاندارد ملي ايران شماره -1
  

2 -ICUMSA Methods book 2002,2005, 2007 
2-1  Method GS2/3-17 ( 2002 )  
The Determination of Conductivity Ash in Refined Sugar Products – Official  
2-2  Method GS2/3- 10 ( 2005 )  
The Determination Of White Sugar Solution Colour – Official  
2-3  Method GS2/1/7- 33 ( 2005 )  
The Determination Of Sulphite by the Rosaniline Colorimetric Method in White Sugar –
Official ; 
3 –CODEX STAN 212-1999 (Amd. 1-2001 ) :standard for sugar 
 

  دكتر مهندس رضا شيخ  قند –روشهاي آزمايشگاهي و كاربرد آنها در كنترل فرايند صنايع غذايي  - 4
   1386چاپ دوم با تجديد نظر كلي نشر مرساالسالمي  ا

   1382 قند و شكر ايران كارخانه هاي انجمن صنفي : ناشر. دكتر حسنعلي شيباني،واژه نامه صنعت قند - 5
  
  

ز



  

  هاي آزمونويژگيها و روش -شكر سفيد

   هدف   1
تعيين ويژگيها،درجه بندي،نمونه برداري، روشهاي آزمون، بسته بندي و نشانه  .استانداردهدف از تدوين اين 

  .گذاري شكر سفيد مي باشد
  

  دامنه كار برد  2
   خوراكي وصنايع غذاييمختلفدامنه كار برد اين استاندارد شامل شكر سفيد مي باشد كه به مصارف 

  . مي رسد

  مراجع الزامي  3
 . است شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

 مي شود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب
آن  بعدي يدنظرهايتجد و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي  در

 شده داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در . نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر
   . است نظر مورد آنها بعدي اصالحيه هاي و تجديدنظر آخرين همواره است،

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

اندازه گيري در صد ساكارز در شكر سفيد به روش پالريمتري – 4522لي ايران شماره  استاندارد م  1- 3
  .برانشويك

  .اندازه گيري درجه پالريزاسيون شكر خام-6897استاندارد ملي ايران شماره   2- 3
نايت  ( EDTAاندازه گيري قند انورت در قند وشكر به روش – 4399استاندارد ملي ايران شماره   3- 3

  )..وآلن 
  .اندازه گيري سرب در شكر تصفيه شده به روش رنگ سنجي– 4655 استاندارد ملي ايران شماره   4- 3
  . اندازه گيري ارسنيك در شكر سفيد به روش اسپكتروفتومتري- 4402استاندارد ملي ايران شماره    5- 3
  .يولوژي  قند و شكر ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروب– 3544استاندارد ملي ايران شماره    6- 3
  ويژگيها وروشهاي آزمون– كيسه هاي پالستيكي پلي اولفين -2972استاندارد ملي ايران شماره    7-  3
  ورق كارتن  وكارتن جهت مصارف عمومي–بسته بندي – 150استاندارد ملي ايران شماره     8-  3

  اصطالحات وتعاريف  4
   :در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي رود

1 



  

  شكر سفيد   4-1
،متبلور تصفيه،فرآيند هاي مختلف استخراج نيشكر  طي  ازچغندر قند و) C12H22O11(شكر سفيد يا ساكارز
  .وخشک  می شود

  خاكستر   ٢-۴
  . اندازه گيري مي شود1مواد معدني همراه كريستال شكر است كه به روش هدايت سنجي

  رنگ در محلول   4-3
در شكر كه در محلول شكر ،جذب نور ميكند وباعث كاهش عبور نور عبارتست از مواد رنگي موجود 

  .مي شود) 2خاموشي(

  اهريظرنگ    4-4
  ).كند كه ظاهر شكر را رنگي مي (عبارتست از مواد رنگي همراه شكر

  3ايكومسا   4-5
  . از كميسيون بين المللي براي يكنواخت كردن روشهاي آزمون شكر ستعبارت

  )كوسقند مع(4قند اينورت   4-6

نور  ساكارز.شود عبارتست از نسبت مساوي مولكولهاي گلوكز و فروكتوز كه از هيدروليز ساكارز حاصل مي
  .د،اما قند اينورت چپ گرد استكن مي  منحرفپالريزه رابه راست

  )در صد ساكارز(رجه پالريزاسيون شكرد    4-7
 محلول  درمقا يسه با ، آنخش نوري خاصيت چر ازعبارتست از در صد ساكارز يا خلوص شكر با استفاده

  .  شكرنرمال

  محلول نرمال شكر   4-8
  گرم در هوا كه در بالن 2 6 / 000 گرم ساكارز خالص در خالء يا معادل آن يعني 26 /0160عبارتست از
ميلي 100 /000 به حجمدرجه سلسيوس20خالص حل،ودردماي  ميلي ليتري با آب 100/ 000اندازه دار
  .ليتربرسد

  محموله      4-10
  .مقداري از شكر است كه بر طبق قرارداد در يك نوبت تحويل مي شود

                                                 
1 Conductimetrically  
2  Extinction  
3 International Commission for Uniform Method of Sugar Analysis ( ICUMAS ) 
4 Invert sugar  



  

  بهر     4-11
  . قسمتي از يك محموله است كه داراي ويژگيهاي يكسان باشد

   نامحلولمواد خارجي    4-12
  . با چشم غير مسلح ديده شود 9-7 بندبرابر آزمونموادي غير از كريستال ساكارز در شكر كه 

  يژگيهاو     5
  ظاهريويژگيهاي    1- 5

  . مواد خارجي باشد هر گونهلم،بدون خاكه وفاقد سا  يكنواخت،خشك ، روان،شكر سفيدبايد داراي دانه بندي

   شيميايي فيزيكي وويژگيهاي   2- 5
  :باشد 2 و1 جداول شماره بايد مطابق شيميايي شكر سفيد  فيزيكي وويژگيهاي

  
  ويژگيهاي شكر سفيد– 1جدول شماره 

  روش آزمون  حدود قابل قبول  شرح شماره
1  
2   
3  
4  
  
5  
6  

  )گرم در صد (پالريزاسيون 
  )گرم در صد ( قند اينورت 

  )ميلي گرم در كيلو گرم( سولفوروانيدريد
  )  گرم در صد(رطوبت 

  )ميلي گرم در كيلو گرم( فلزات سنگين
                                                      آرسنيك

  سرب                                                    

  Z ๐7/ 99حداقل     
  0 / 0 4حداكثر    

   10حداكثر     
  0 /0 6حداكثر    

  
  1حداكثر    

  1/0حداكثر     

  1-7بند 
  2-7بند 
   3-7بند 
   4-7بند 
   5-7بند 
  1-5-7بند
  2-5-7بند

  
  

   درجه بندي شكر سفيد-2جدول شماره 
  روش آزمون  درجه سه  درجه دو  درجه يك  شرح شماره

1  
2  
3  

     حداكثرخاكسترنمره 
   حداكثررنگ در محلولنمره 
     حداكثررنگ ظاهرينمره 

6  
3  
4  

15  
6  
9  

16  
8  
10  

   6-7بند 
   7-7بند 
  8-7بند 

    28  22  8    حداكثرجمع نمره ها  4
  :يادآوري

 شكر وارداتي ،مصارف آنسايرد حبه ويا  توليد قنبراي  دو  يك و نياز مصارف شكردرجهبه منظور تامين
  .بايدحداكثر از نوع درجه دو باشد

  



  

 ويژگيهاي ميكروبيولوژي   3- 5
ويژگيها و -،قند وشكر3544ويژگيهاي ميكروبيولوژي شكر سفيد بايد مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

   . باشدروشهاي آزمون ميكروبيولوژي
  
 نمونه برداري   6
  :مونه برداريلوازم ن  6-1
  بمبو با طول مناسب   6-1-1
   ).3باتوجه به جدول شماره (  براي نمونه برداريسطل در دار مناسب  6-1-2
 گرم شكر 500 الي 400 براي ارسال نمونه به آزمايشگاه كه تقريباً مناسب هاي دردارگنجايه 6-1-3

  .گنجايش داشته باشد

  روش نمونه برداري   6-2

  : شدهشكر بسته بندي   6-2-1
  :بسته براي نمونه گيري بر گزينيد  n  به يكي از دو روش زير 3از روي جدول شماره 

 قرعه بيرون  nرا شماره گذاري كنيد وبراي آنها قرعه بنويسيد و)  عددN( تمام بسته هاي بهر :روش اول
 براي نمونه گيري بر بكشيد وقرعه ها را باز كنيد و شماره بسته هاي بر داشتني را بخوانيد وآن بسته ها را

  .داريد
بسته برداشتني بعدي .هر شماره اي آمد آن بسته را برداريد.يك قرعه بر داريد Nاز شماره هاي :روش دوم 

 ام بعدي را بر داريد واين عمل را آنقدرادامه دهيد rترتيب بسته  ام خواهد بود و بعد از آن به همين  rبسته 
 خارج قسمتعدد صحيحr(ته شود  بسته براي نمونه گيري بر داش nتا

n
Nمي باشد  :r

n
N

=.(   
  . از جداول اعداد تصادفي استفاده كرد بسته مي توانnهمچنين در اين روش براي بر داشت 

  .دروش نمونه برداري از كيسه ها وساير بسته ها به وسيله بمبو از وسط كيسه ويا بسته انجام مي شو
راهي )مته برقي (كن درمورد شكر هايي كه در انبار سفت وكلوخه شده باشند بايك كلنگ ويا يك نوع سوراخ 

  .براي عبور بمبو و نمونه برداري باز كنيد
براي اينكه در ضمن نمونه برداري شكر خشك نشود و يا از هواي مرطوب مجاور جذب رطوبت ننمايد 

  . م و نمونه ها به سطل دردار مناسب منتقل و نگهداري شود بايستي نمونه برداري به سرعت انجا
پس از اينكه به اندازه هاي كافي نمونه برداري شد محتويات سطل را روي يك ميز فلزي تميز و خشك 

و در عين حال سريع انجام شود تا مخلوط كردن شكر روي صفحه فلزي بايد به طور كامل و دقيق . بريزيد 
، شكر را در پس از مخلوط كردن . دباين) جذب رطوبت ( و يا افزايش )  دست دادن از( رطوبت شكر كاهش 

  . گنجايه هاي شيشه اي در دار مناسب بريزيد 
در گنجايه ها را مسدود و تمام منفذ ها و درزهاي آنها را غير قابل نفوذ . اين گنجايه ها بايد كامال پر شود 

شماره رديف و انبار مورد نمونه برداري و تاريخ ( صا ت نمونه كنيد سپس روي آنها را برچسب بزنيد و مشخ



  

و نام نمونه بردار را روي برچسب يادداشت كنيد سپس گنجايه را الك و مهر كنيد و به ) نمونه برداري 
  . داريد آزمايشگاه ارسا ل 

ا مدتي به طور در بسته پس از انتقا ل گنجايه هاي شكر به آزمايشگاه ، اگر هوا يخ بندان باشد ، گنجايه ها ر
اين عمل بدين علت است كه گنجايه . در آزمايشگاه قرار دهيد تا حرارت آنها با دماي آزمايشگاه برابر شود 

هاي خيلي سرد در اثر بخار آب موجود در هواي آزمايشگاه توليد قطرات آب مي نمايد و اگر در همان حال 
. رات آب با شكر مخلوط مي گردد و رطوبت آنرا باال مي برد در گنجايه ها باز و شكر محتوي خالي شود ، قط

در هر حال پس از اينكه دماي گنجايه ها ي نمونه شكر به دماي آزمايشگاه رسيد مي توانيد در آنها را باز 
  . كنيد 

. پس از باز كردن در گنجايه ها تمام محتوي آن را روي يك صفحه شيشه اي و يا مقواي صيقلي خالي كنيد 
سپس به وسيله يك اسپاتول فلزي كامال تميز آن . ام گلوله ها و تكه هاي بهم چسبيده شكر را خرد كنيد تم

آميختن مجدد در آزمايشگاه كامال ضروري است و ارتباطي به مخلوط كردن در محل . را خوب بهم بزنيد 
  . نمونه برداري ندارد 

تاه تر باشد تا از افزايش و يا كاهش رطوبت نمونه مدت مخلوط كردن شكر درآ زمايشگاه نيز بايد هر چه كو
  . شكر جلوگيري شود 

  : شكر فله 2-2 -6
  : نمونه برداري از شكر ي كه در انبار به صورت فله نگهداري مي شود : الف 

 گرم وسيله بمبوي منا سب از 400سب تن تخمين بزنيد و سپس به ازاء هر تن حدود ابتدا مقدار آنرا بر ح
  . ف ، سطح و عمق شكر فله برداشت نماييد نقاط مختل

  : نمونه برداري از شكر فله در حال ريزش :ب 
وسيله دستگاه خود كار و يا دستي به فواصل زماني مساوي نمونه برداري به نحوي انجام مي گيرد كه از هر 

  .  گرم نمونه برداري مي شود 400تن شكر فله حدود 
  : ياد آوري مهم 

، سپس به چهار قسمت را خوب بياميزيد كليه نمونه ها ي بر داشت شده ) بسته بندي شده و فله ( ا لت در هر يك از دو ح
  .  كيلو گرم تقسيم نماييد 3چهار قسمت كردن متوالي تا رسيدن به مقدار متوالي با روش 

  : تقسيم نمونه جهت ارسال به آزمايشگاه      6-3
- 2- 6 و1-2- 6بند هاي ( مده از روش چهار قسمت كردن متوالي  كيلو گرم نمونه از شكر به دست آ3مقدار 

 قسمت مساوي تقسيم كنيد و هر قسمت را در يك گنجايه در دار بريزيد و در آ نرا ببنديد و الك 3را به  ) 2
  . و مهر كنيد 

  . اه داريد يك نمونه به آزمايشگاه بفرستيد و يك نمونه به صاحب كاال تحويل دهيد و نمونه دوم را بايگاني نگ



  

  مراقبت و نگهداري از وسا يل نمونه برداري      4 -6
وسايل نمونه بر داري كه به طور مكرر جهت نمونه برداري استفاده مي شود بايد پس از هر بار استفاده كامال 

كليه ذرات چسبيده شكر را پس از هر بار نمونه برداري به طريق مناسب از . با آب شستشو و خشك شود 
      . براي اينكار مي توان از وسا يل و مواد تميز كننده و صيقلي دهنده مناسب استفاده كرد . جدا نماييد بمبو 

  
تعداد بسته هايي كه بايد بطور تصادفي  براي نمونه برداري مشخص گردد ومقدار نمونه ايكه بايد از هر – 3جدول 

  .ه شودتبسته مشخص شده باتقريب اضافي برداش
 

هاي موجود در محموله تعداد بسته 
 ) ( N    يا بهر 

تعداد بسته هاييكه بايد بطور 
تصادفي براي نمونه برداري مشخص 

 ) (n    .شود

حداقل مقدار نمونه ايكه بايد از هر 
 بسته مشخص شده برداشته شود

 )گرم(
 3000 تمام گنجايه 4 تا 1
 750 4  64 تا 5
 600  5  125 تا 65

 500 6 216 تا 126
 430 7 343تا 217

 380 8  512تا344 
 340 9 729تا513
 300 10 1000تا730
 280 11 1331تا1001
 250 12 1728تا1332
 230 13 2197تا1729
 220 14 2744تا2198
 200 15 3375تا2745
 190 16 4096تا3376
 180 17 4913تا4097
 170 18 5832تا4914
 160 19 6859تا5833
 150 20 8000تا6860

  
 3 تايي تقسيم وطبق جدول شماره 8000 باشد آنرا به بخشهاي  حداكثر 8000چنانچه تعداد بسته ها بيش از  –يادآوري 

  نمونه برداري  كنيد
  



  

  روشهاي آزمون   7
  )درصد خلوص (پالريزاسيون   7-1

 20  ميلي ليتري با آب مقطر حل ،ودر دماي100 دربالن ژوژه ،  شكره گرم نمون26±٠٠١/٠دراين روش 
  ..حجم مي رسد،ودردستگاه پالريمتر در صد ساكارز شكر تعيين مي شوده درجه سلسيوس ب

  : به استانداردهاي ملي زير مراجعه كنيد ورعايت اصول اندازه گيريبراي دقت در انجام آزمون
  .شويكروش پالريمتري برانه صد ساكارز در شكر سفيد باندازه گيري در – 4522ندارد ملي ايران شماره ااست

علت باال بودن رنگ و كدورت نيازمند شفاف سازي وصاف ه و يا در صورتيكه اندازه گيري پالريزاسيون ب
   .اندازه گيري درجه پالريزاسيون شكر خام استفاده كنيد– 6897كردن باشد از استاندارد ملي ايران شماره 

  

  تعيين قند اينورت به روش انستيتو برلين  7-2
  . درمجاورت ساكارز زياد اعمال مي شودصد در 10د اينورت كمتر از اين روش براي تعيين قن

  اساس روش   7-2-1
   .احيا كنندگي با استفاده از محلولهاي قليايي نمكهاي مركب مس دو ظرفيتي

  : وسايل الزم        7-2-2
   .و براي يد با شيشه قهوه اي ) حتي االمكان اتوماتيك (  ميلي ليتر 50بورت با ظرفيت    7-2-2-1
  .  ميلي ليتر 50بشر شيشه اي با ظرفيت    7-2-2-2
   ميلي ليتر 300رلن ماير دهان باريك با ظرفيت ا   4- 7-2-2
  .  ميلي ليتر 1000 و100بالن اندازه دار با ظرفيت   7-2-2-5
  .  ميلي ليتر 10 پي پت با ظرفيت   7-2-2-6
  .  ميلي ليتر 100استوانه مدرج با ظرفيت    7-2-2-7
  .  ميلي ليتر 5پي پت با ظرفيت    7-2-2-8
  . شيشه ساعت     7-2-2-9
  . سه پايه با گيره هاي الزم    7-2-2-10
  ) .  ليتر 10با ظرفيت ( حمام آب جوش    7-2-2-11
  .  ميكرو متر 0 / 4 5صافي غشايي با بزرگي منافذ   12 -7-2-2

   مواد الزم      7-2-3
  .  درصد 96 اسيد استيك  3-1- 2- 7
  .  تارتارات مضاعف سديم و پتاسيم  3-2- 2- 7
  .  آبه 5سولفات مس    3-3- 2- 7
  . كربنات سديم بدون آب    3-4- 2- 7
   نرمال 5 اسيد استيك تقريبا   3-5- 2- 7



  

  .  ميلي ليتر رقيق كنيد 1000 حجم تا مقطر درصد را با آب 96 ميلي ليتر اسيد اسيتك 300براي تهيه آن 
   يك نرمال تقريباً اسيد استيك   3-6- 7-2

  .  ميلي ليتر رقيق كنيد 1000 حجم تا مقطر درصد را با آب 96 ميلي ليتر اسيد استيك 60براي تهيه آن 
محلول يد   3-7- 7-2

30
   نرمال 1

 به.  ميلي ليتر برسانيد 3000 حجم به مقطر نرمال يد را با آب 1/0 ميلي ليتر محلول 1000براي تهيه آن 
 گرم يدور پتاسيم را كه با يستي كامال 20و يا .  رقيق نمائيد مقطر ميلي ليتر آب 2000عبارت ديگر آن را با 

گرم يد خالص  25/۴ ميلي ليتر حل كنيد سپس به آن مقدار 20 مثال مقطرخالص باشد در مقدار كمي آب 
 . برسانيد .حجم به مقطرده با آب سپس آن را وارد يك بالن يك ليتري كر. د كني خوب آن را حل ، واضافه 

  . براي آگاهي از روش كنترل و تعيين ضريب به بخش ب همين قسمت رجوع شود 
   محلول مولر  7-2-3-8

  . ميلي ليتر آب مقطر  داغ حل كنيد400متبلور را در  گرم سولفات مس 35براي تهيه آن 
 ميلي ليتر آب 500ت سديم را در اكربن  گرم68 گرم تارتارات مضاعف سديم وپتاسيم، و173درظرف ديگر 

  .مقطر داغ حل كنيد
بعد از سردشدن هردو محلول را در بالن ژوژه يك ليتري با يكديگر مخلوط ، وتا خط نشانه با آب مقطر پر 

 گرم زغال حيواني بيافزاييد وپس از به هم زدن چند ساعت بالن را در محلي بكذاريد ،سپس 2به بالن .كنيد
  .اً آنرا صاف كنيدددرصورت وجود كمي اكسيد مس مجد.  صاف كنيد)ممبران ( غشاييآنرا با صافي

pH  باشد2/10 محلول بايد كنترل،و برابر .  

   محلول كربنات سديم تقريباً يك نرمال 7-2-3-9
  .ژوژه يك ليتري به حجم برسانيدالن ا گرم كربنات سديم را در آب مقطر حل، و در ب53

لفات سديم   محلول تيوسو7-2-3-10
30
  نرمال 1

 ميلي ليتر برسانيد،به 3000 ميلي ليتر از محلول نرمال تيو سولفات سديم را با آب مقطر  به حجم 1000
 خالص را  و1 پنج آبهتيوسولفات سديم گرم 8 / 2 7ويا . ميلي ليتر آب رقيق كنيد2000عبارت ديگر آن را با 

 ميلي ليتر محلول نرمال هيدروكسيدسديم جهت پايدار كردن 3قطر حل كنيد، ودر بالن يك ليتري با آب م
به ) فاكتور (ضريب براي آگاهي از روش كنترل وتعيين . محلول به آن اضافه كنيد وآنرا به حجم برسانيد

  . رجوع شودهمين قسمت  جبخش  
  محلول فنل فتاليين ..7-2-3-11

  صورت  pH= 8.2تغيير رنگ در (اتيليك حل كنيد لي ليتر الكل  مي100 ميلي گرم فنل فتاليين را در 100
  ).مي گيرد

   نرمال2اسيدكلريدريك   7-2-3-12
    محلول نشاسته7-2-3-13

                                                 
1  Na2S2O3, 5H2O 



  

 ميلي ليتر محلول كلرور سديم اشباع حل كنيد و مدت كوتاهي بجوشانيد تا 100يك گرم نشاسته را در 
  .صاف شود

  روش كار وارزشيابي   7-2-4
ع آزمايش گرم،سرد و شاهد انجام مي گيرد بديهي است كه در اينجا هم فاكتور تصحيح در اين روش سه نو

  .براي ساكارز  درنتيجه آزمايش ملحوظ مي شود

  روش گرم   7-2-4-1
 در يك ارلن دهان ، بايد داشته باشداينورت ميلي گرم قند 10 ميلي گرم وحد اقل 28نمونه را كه حداكثر 

نمونه هاي قليايي را با اسيد استيك يك نرمال ونمونه .ب مقطر حل ورقيق كنيد ميلي ليتري با آ300باريك 
 را با حجم محلول.فنل فتاليين خنثي كنيد در مجاورت  يك نرمالهاي اسيدي را با محلول كربنات سديم
 آن  ميلي ليتر از محلول مولر  به10 ميلي ليتر برسانيد،سپس 100استفاده از استوانه مدرج با آب مقطر به 

حمام بايد  سطح آب. ثانيه در حمام آب جوش آويزان كنيد 5 ± دقيقه 10ارلن را مدت .ضافه ،ومخلوط كنيدا
پس از آن در ارلن را با بشر مناسبي بپوشانيد وزير شير . دو سانتيمتر باالتر ارز سطح مايع درارلن ماير باشد

دراثر جذب اكسيژن هوا ، درغير اينصورت ت شود كه محتوي ارلن نبايد تكان بخورددق.آب آنرا سرد كنيد
 ميلي ليتر اسيد 5به محتوي ارلن ماير بعد از سرد شدن . قسمتي از رسوب اكسيد مس دوباره حل مي شود 

مقداري محلول يد نرمال و سپس بال فاصله بدون تكان دا دن ارلن ماير 5استيك 
30
 40 تا 20(   نرمال 1

ه آن اضافه نماييد سپس بوسيله چرخاندن ارلن ماير رسوب اكسيد مس را حل كنيد و محلول ب) ميلي ليتر 
يد اضافي را از طريق تيتراسيون با محلول تيو سو لفات سديم 

30
كمي قبل از پايان .   نرمال تعيين كنيد1

اضافه كنيد و عمل تيترا سيون را تا زائل  ميلي ليتر محلول نشاسته به محتوي ارلن ماير 2 تا 1تيترا سيون 
در تمام تيترا سيونها بايستي فاكتور هاي محلولهاي يد و تيو سولفات . شدن رنگ آبي معرف ا دامه دهيد 

  ) . بند ب و ج ( سديم را در نظر گرفت 

  : آزمايش سرد    7-2-4-2
 را بدون اينكه حرارت دهند با آزمايش سرد شبيه آزمايش گرم است با اين تفاوت كه در اينجا نمونه
 دقيقه در حرارت محيط كا ر 10محلول مولر مخلوط كرده و قبل از اضافه كردن اسيد ا ستيك به مدت 

  . بگذاريد و سپس طبق آزمايش روش گرم تيتر كنيد )  درجه سلسيوس 25 تا 20( 

  هي تآزمايش    7-2-4-3
طرز عمل شبيه آزمايش .  استفاده كنيد مقطر آب  ميلي ليتر100در آزمايش شا هد به جاي نمونه از 

آزمايش شا هد را معموال براي كنترل محلول مولر انجام مي دهند و معموال براي هر . گرم مي باشد 
 رقم آزمايشگاهيكه تازه تهيه مي شود اين آزمايش را يكبار انجام مي دهند براي واكنشگر هاي محلول 

  . د كر هميشه قبل از مصرف صاف دمحلول مولر را باي. مي باشد  ميلي ليتر ن1/0تصحيح بيشتر از 



  

  ضريب هاي تصحيح   7-2-4-4

   ضريب تصحيح ساكارز -الف
در مقابل يك . با بكار بردن ضريب تصحيح ساكارز اثر احيايي ساكارز را در شرايط فوق مي توان خنثي نمود 

ي است كه در مقابل ساكارز بيشتر مقدار يد بديه.  ميلي ليتر محلول يد مصرف مي شود 2/0گرم ساكارز 
بعد از كم . مصرفي به همان نسبت تغيير مي كند و براي هر غلظت مقدار يد مصرفي بايد محاسبه نمود 

كردن يد مصرفي در آزمايش سرد و آزمايش شاهد از مقدار يد مصرفي در آزمايش گرم و تاثير ضريب 
تصحيح ساكارز ، يك ميلي ليتر محلول يد 

30
 در اينورت قند گرم نرمال مصرفي برابر است با يك ميلي 1

:                                                                                 مقدار نمونه وزن شده 
m
V   = W1 

  : كه در آن 
W1 =  اينورتدر صد قند .  

V  = به (لول يد مصرفي بعد از كم كردن نتايج آزمايش سرد و شاهد و تاثير ضريب تصحيح ساكارز مقدار مح
  ) ميلي ليتر 

m =   گرم ( وزن نمونه (  
نتايج آزمايشها را معموال در آزمايشهاي مقايسه اي فرآيند به نسبت صد قسمت ساكارز با صد قسمت ماده 

  . خشك محاسبه و عرضه نماييد 

محلول يد ضريب تصحيح : ب 
30
  : نرمال  1

اين محلول را بايد با محلول 
30
 طريق زير بازرسي كنيد  به نرمال تيوسولفات سديم يا هيپو سولفيت سديم 1

 5  ميلي ليتر منتقل كرده بعد از اضافه كردن300 ميلي ليتر يد را به وسيله پيپت به ارلن ماير با ظرفيت 25
 تيو سو لفات سديم   نرمال با محلول5ميلي ليتر اسيد استيك 

30
    معرف نرمال تا از بين رفتن رنگ 1

    . تيتر كنيد ) نشاسته (
  :ضريب تصحيح محلول يد طبق رابطه زير محاسبه مي شود

                    
25

FV ×=F1  
  :كه در آن

 F1= ول يديب تصحيح محلضر.  
 V =مقدار تيوسولفات سديم مصرفي به ميلي ليتر.  
F = فاكتور محلول تيو سولفات سديم.  

ضريب تصحيح محلول تيوسولفات سديم : ج 
30
  نرمال1

  . نرمال تنظيم شود0 / 1اين محلول بايد با محلول يدات پتاسيم 



  

 نرمال و 2 ميلي ليتر اسيد كلريدريك 5قطرحل كنيد وبا  ميلي ليتر آب م10را در  )Ik( گرم يدور پتاسيم 2
دهانه ارلن را با شيشه ساعتي بپوشانيد . نرمال در يك ارلن مخلوط كنيد0 / 1 ميلي ليتر يدات پتاسيم 10

 دقيقه در تاريكي قرار دهيد،سپس تيوسولفات سديم 30وبه مدت 
30
نرمال تا از بين رفتن رنگ معرف 1

  .نشاسته تيتر كنيد
ضريب تصحيح محلول تيوسولفات سديم 

30
  :درا طبق رابطه زير محاسبه كني نرمال1

                
V
30F=  

  :كه در اين رابطه
F =  ضريب تصحيح محلول تيوسولفات سديم .  
V=  مقدار تيوسولفات مصرفي به ميلي ليتر  .  
  

   : مثال
   m گرم 10                وزن نمونه 

   گرم 10              مقدار ساكارز در نمونه 
   ميلي ليتر 20            مقدار يد اضافه شده به نمونه 

   F1  0 /995               ضريب محلول يد 
   F     000/1            سديم ضريب محلول تيوسولفات 

                        
 ------ --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---  

  ) آزمايش گرم  ( 9/19          ضريب يد× مقدار يد اضافه شده به نمونه 
  ) آزمايش گرم  ( 9/16      ضريب تيوسولفات سديم × تيوسولفات سديم مصرفي 

  ) آزمايش گرم  (3/    0          مقدار يد مصرفي 
---- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --  

  ) آزمايش سرد  ( 9/19          ضريب يد × مقدار يد اضافه شده به نمونه 
  ) آزمايش سرد  ( 5/19      ضريب تيو سولفات سديم × تيو سولفات سديم مصرفي 

    ) رد آزمايش س ( 4/0              مقدار يد مصرفي 
--- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- ---  

    )آزمايش شاهد(9/19          ضريب يد ×مقدار يد اضافه شده به نمونه 
  )آزمايش شاهد(8/19      ضريب تيو سولفات سديم× تيو سولفات سديم مصرفي 

  )اهدآزمايش ش(0 / 1               مقدار يد مصرفي
--- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- ---  

  ميلي ليتر2= ) 1 0 ×0 / 2(  گرم نمونه10 براي ضريب تصحيح ساكارز



  

   V حجم تصحيح شده 3 / 0 – ) 0 / 4 + 0 / 1 + 2 = ( 0 /5
 ) W1اينورت درصد قند (0 /5÷ 100=005/0

  
زودي مورد تجديد نظر قرار ه ب) نايت وآلن   ( EDTAدر قند وشكر به روش   قند اينورت4399استانداردملي شماره -يادآوري

  . شود در شكر سفيدخواهد گرفت،كه با گسترش دامنه كار برد آن مي تواند جايگز ين روش  انستيتو برلين
  

  انيدريد سولفورو  7-3
     خيلي  خيليدرشكر خام با درجه پالريزا سيون  شكر سفيد ،انيدريدسولفورو در اين روش عالوه برتعيين

  .كاربرد دارد و شربت نيشكر،1ال با

   اساس روش  1- 7-3
 رنگ سنجي در طول بوسيله )بعد ازواكنش با فرم آلد ئيد (روزانيلين/  سولفيت رنگيگيري كمپلكس اندازه 
  . نانومتر 560موج 

  الزموسايل       3-2- 7
   يك سانتيمتري )كووت( سلدارايو نانومتر560متر با طول موج فتويا اسپكترو فتومتر    2-1- 3- 7
  . ميلي ليتري 1000 و500 ، 100بالن ژوژه با اندازه هاي    2-2- 3- 7
  . ميلي ليتري25 و10 ،5 ،2پيپت    2-3- 3- 7
  ميلي ليتري0/0 5 به اجزاء بورت مدرج   2-4- 3- 7
   آزمايشگاهي با دقت  يكدهم ميلي گرمترازوي   2-5- 3- 7

   الزممواد       3- 7-3
   اشباع هيدروكلريدزانيلينو  محلول ر3-1- 7-3

  هيدروكلريد) فوكسين(زانيلينو ويا ر  C19H18N3Clهيدروكلريد)پارافوكسين(پاراروزانيلين يك گرم
C20H20N3Clدرجه 50 كنيد و تا  آب مقطر مخلوطي ميلي ليتري با مقدار ميلي100بالن ژوژه  را در 

 ساعت به حال خود 48 بالن را براي مدت .و به حجم برسانيد سپس آن را تكان دهيد .سلسيوس گرم كنيد
   . آن را توسط كاغذ صافي صاف كنيددرانتهاو بگذاريد و گاه گاهي آن را تكان دهيد 

   روزانيلين بري شده محلول رنگ   3-2- 7-3
 ميلي ليتر 6 ميلي ليتري با 100ه ژ را در بالن ژو)1- 3-3- 7بند( ميلي ليتر از محلول صاف شده روزانيلين4
 ميلي ليتر برسانيد حداقل 100مخلوط كنيد و با آب مقطر به حجم  )19/1چگالي ( د كلريدريك غليظ ياس

  .  شود استفادهپس از تهيه يك ساعت 
   ميلي ليتر 1000 گرم در 2  محلول فرم آلدئيد 3-3- 7-3

                                                 
1 Very very  high pol (VVHP >99.60ο Z ) 



  

  . يك ليتر برسانيد به حجم با آب مقطر  درصد را 40 ليتر از محلول فرم آلدئيد  ميلي5براي تهيه آن 
   محلول ساكارز خالص   3-4- 7-3

 ميلي 1000 گرم ساكارز بدون سولفيت و با درجه خلوص آزمايشگاهي را در آب مقطر حل ، و به حجم 100
  . ليتر برسانيد 

   ليتر محلول هيدرواكسيد سديم  يك دهم مول در   3-5- 7-3
   مول در ليتر 0/0 5محلول يد     3-6- 7-3

ه يك ليتري حل كنيد بعد از ژ ميلي ليتر آب مقطر در بالن ژو40 گرم يدور پتاسيم بدون يدات را در 20
 سپس با . آن را تكان دهيد تا تمامي يد حل شود،گرم يد با درجه خلوص آزمايشگاهي12/ 69اضافه كردن

   .مقطر تا نقطه نشانه آن را پر كنيدآب 
   مول در ليتر يكتقريبا محلول اسيد كلريدريك    3-7- 7-3
   مول در ليتر 1/0محلول تيو سولفات سديم     3-8- 7-3

ه يك ليتري حل ، و به ژ ميلي ليتر آب مقطر در بالن ژو200در  آبه را 5 گرم تيو سولفات سديم 817/24
  . حجم برسانيد 

    نشاسته يك درصد چسبمعرف    3-9- 7-3
 محلول استاندارد سولفيت  3-10- 7-3
- 3- 7بند  (ون سولفيتدب در محلول ساكارز را )Na2SO3,7H2O ( باهفت ملكول آب گرم سولفيت سديم 5/2
  :اين محلول به ترتيب زير است )عيار(تيتر. ميلي ليتر برسانيد 500حل كنيد و به حجم )4- 3

 ميلي ليتر 10  ميلي ليتري منتقل كنيد و300  به ارلنا رمول در ليتر0 /05محلول يد   ميلي ليتر 25
 ميلي ليتر آب 100و در ادامه تقريبا  كنيد هيتر اضافل مول در  يكمحلول اسيد كلريدريك
لفيت با پيپت اضافه و ميلي ليتر محلول استاندارد س25 تكان مي دهيد،لن را ارمقطربيافزاييدوودرحاليكه 

اضافه   راتهس  معرف نشاسپس. رنگ كاهي تيتركنيدظهور تا وسولفات سديم يد اضافي را با محلول تي.دكني
  .داشت كنيددا يار)  t  (يرفمقدار مص.دوتيتر را ادامه دهيد تا رنگ آبي  از بين برو

   محلول رقيق سولفيت استاندارد 3-11- 7-3
 ميلي ليتر رقيق 100را با محلول ساكارز بدون سولفيت تا حجم  ميلي ليتر محلول استاندارد سولفيت 5

به شرح زير  ،آمددست ه ب )10-3- 3- 7 بند  (در  كه )t ( از تيتر  را ، )c(  رقم دقيق سولفيت محتوي .كنيد
   : محاسبه مي شود 

c = (25 – t) × 3.203 × 2     μgSO2/ mL 

 .شد  مي با SO2 ميلي گرم 3 /203 موالر معادل 0 /05هر ميلي ليتر محلول يد -يادآوري

    روش كار   4 - 7-3
  گسترش رنگ   1- 4- 7-3



  

بيشتر از (  گرم شكر خامي كه داراي درجه پالريزاسيون خيلي باال 40 گرم از نمونه شكر سفيد يا 40تا10
 مول در ليتر، 1/0 ميلي ليتر هيدرواكسيد سديم 4بعد از افزودن   ميلي ليتري100ه ژرا در بالن ژو ) 6/99

  . مخلوط و به حجم برسانيد 
   نمونه برداريد  از گرم5 مقدارفورو داردل انيد ريد سو در كيلوگرم ميلي گرم60اي شربت نيشكر كه تا بر

   :مقادير براي 
  .  گرم نمونه برداريد  40          ميلي گرم انيدريدسولفورو در كيلو گرم 5  صفر تا

  .مونه برداريد گرم ن  20         ميلي گرم انيدريدسولفورو در كيلو گرم   15   تا  5
  . گرم نمونه برداريد 10          ميلي گرم انيدريدسولفورو در كيلو گرم   30 تا 15
 ميلي ليتر محلول 2. ه را به يك لوله آزمايش تميز و خشك انتقال دهيد ژبالن ژو ميلي ليتر از محلول 10

 دقيقه 30 به مدت .آن اضافه كنيد به ، در هزار2 ميلي ليتر محلول فرمالدئيد 2روزانيلين رنگ بري شده  و 
 جذب محلول را در سل يك سانتي متري در دستگاه اسپكترو فتومتر در طول .در دماي اتاق آن را نگه داريد

شكر خام براي  . براي شكر سفيد از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده كنيد. نانومتر تعيين كنيد560موج 
 ميلي 2  ميلي ليتري100هژبالن ژوليتر از محلول نمونه رقيق شده  ميلي 10به خيلي سفيد ، شربت نيشكر ، 

  .  به عنوان شاهد استفاده كنيد  اضافه،و ميلي ليتر محلول فرم آلدئيد2ليتر آب مقطر و 
  منحني استاندارد    2- 4- 7-3

لي ليتر به  مي6 ، و 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 با پيپت به ترتيب )11- 3- 3- 7بند(از محلول سولفيت رقيق استاندارد
 به هر . صفر سولفيت كنار بگذاريدمقداريك بالن خالي براي  . ميلي ليتري بريزيد100ه هاي ژداخل بالن ژو

 مول در ليتر اضافه كنيد و حجم آنها را با محلول ساكارز 1/0 ميلي ليتر محلول هيدرواكسيد سديم 4بالن 
يك لوله آزمايش تميز انتقال   به ليتر محلول را ميلي10 از هر بالن . برسانيد و مخلوط كنيد100خالص به 

 ميلي ليتر محلول فرم آلدئيد به لوله ها اضافه كنيد 2 ميلي ليتر محلول روزانيلين رنگ بري شده و 2. دهيد 
ها را به حال خود بگذاريد جذب آنها را بخوانيد و آن دقيقه در دماي اتاق 30 به مدت  پس از مخلوط كردن،و

  . ي متري منحني را رسم كنيد روي  كاغذ ميل
  : عبارت است از  در هر لوله آزمايش  SO2مقدار

10
nc×    μg SO2 

  :كه در آن
n   ميلي ليتري 100ه ژ اضافه شده به هر بالن ژو  رقيق استاندارد ميلي ليتر سولفيتتعداد   
C   شود مي محاسبه )11-3-3- 7بند ( از فرمول.  
  
  بيان نتايج  5- 7-3
  محاسبه  5-1- 7-3

با مراجعه به منحني استاندارد محاسبه و نتيجه را  غلظت سولفيت را VVHP)( براي شكر سفيد و شكر خام
  .بيان كنيد  شكر سفيد به شرح زير كيلوگرمدر SO2بر حسب ميلي گرم 



  

  
    وزن نمونه شكر                 يدسولفورو دركيلوگرم شكرگرم انيدر  ميلي =--- -- -- --- --- --- -- --- --- --- -- --- ---   )منحني سولفوروميكرو گرم انيدريد( × 10  

 در SO2براي شربت نيشكر غلظت سولفيت با مراجعه به منحني استاندارد و بيان نتيجه بر حسب ميلي گرم 
  كيلو گرم ماده خشك به شرح زير است 

  
      وزن شربت ×  درصد ماده خشك        ميلي گرم انيدريدسولفورو دركيلوگرم ماده خشك = --- --- --- --- -- --- --- --- -- --- --- --- --     )منحنيسولفوروميكرو گرم انيدريد( × 1000

 دقت 5-2- 7-3
 6/5 تا 72/0سولفيت دارد حدود تكرار پذيري از  ميلي گرم در كيلو گرم 63/27 تا 20/4ي كهبراي شكرسفيد

كر تجديد پذيري از براي همان ش.  مي باشد 24/3ميلي گرم در كيلو گرم است كه ميانگين تكرار پذيري 
  .  ميلي گرم در كيلوگرم است 09/11 ميانگين تجديد پذيري 19/24 تا 56/1
  

  )كسر وزن در اثر خشك كردن(رطوبت    7-4

   اساس روش  7-4-1
  .  درجه سلسيوس در فشار اتمسفري تا ثابت شدن وزن 105خشك كردن در گرمخانه 

  : وسايل الزم   2 -7-4
  ) .اتو (  گرمخانه -
  ) . د سيكا تور ( خشك كن  -
  ) . نيم و يا شيشه يآلوم(  گنجايه توزين در دار از جنس مواد غير قابل تحليل -
  .  ميلي گرم 1/0 ترازو با حساسيت -

  آماده كردن نمونه   7-4-3
  . قبل از آزمايش شكر را خوب بياميزيد و آن را در گنجايه در بسته نگهداري نماييد 

   روش آزمون   7-4-4
 بايد قبال تا وزن ثابت  راگنجايه توزين. تعيين مي شود  ) 1گراويمتري( ميزان رطو بت از طريق توزين 

 گرم شكر را به يك گنجايه توزين آلومينيومي در دار كه قبال خشك و توزين گرديده 20 حداقل .خشك كرد
  حساسترازوي ن را به وسيله و وزن آكنيداست و يا به يك گنجايه شيشه اي سر سمباده اي در دار منتقل 

ستي طوري انتخاب را باياندازه قطر گنجايه مذكور .  ميلي گرم دقيقا تعيين كنيد ±1/0 دقتآزمايشگا هي با 
 3 تا 2 گرم نمونه عمق گنجايه 20لذا بايد براي .  شكر از يك سانتيمتر تجاوز نكند كنيد كه ضخامت قشر

                                                 
1 Gravimetry  



  

 درجه 105نمونه را تا رسيدن به وزن ثابت در دماي . انتيمتر باشد  س10 تا 6سانتيمتر و قطر گنجايه حداقل 
پس از مدت . در حين خشك شدن در گنجايه بايستي بر داشته شود . سلسيوس در گرمخانه قرار دهيد 

 دسيكاتورمذكور و خشك شدن در گنجايه را گذاشته و آن را براي سرد شدن و رساندن به دماي محيط در 
دوباره به جاي خود قرار دهيد و قبال در گنجايه را مختصري بلند كرده و . قرار دهيد  دقيقه 30به مدت 

 در آون قرار دهيد  وپس از خنك به مدت يك ساعت بعد از توزين مجددا . سپس وزن آن را تعيين كنيد 
از يك د هم در اين عمل را آنقدر ادامه دهيد تا اختالف بين دو توزين  . كردن در دسيكاتور دوباره وزن كنيد

  : براي خشك كردن تا وزن ثابت به طور تقريبي زمانهاي زير الزم مي باشد . تجاوز ننمايد صد 
  .  ساعت 3 تا 2گرمخانه هايي كه با هواي داغ كار مي كنند بين 

 .  ساعت 4حدود . حرارت مجهز به دستگاه خال ء نيز مي باشند گرمخانه هايي كه عالوه بر 
 .  ساعت 6 تا 4بين گرمخانه معمولي 

  : محاسبه  روش  7-4-5
Ww=100×

01

21

MM
MM

−
−  

  : كه در آن 
Ww = كاهش وزن (درصد رطوبت(  

M1 =م قبل از خشك كردن روزن گنجايه ونمونه به گ.  
M2 =از خشك كردن دوزن گنجايه ونمونه به گرم بع .  
M0 = وزن گنجايه خالي به گرم.  

   سنگين فلزات    7-5

   ارسنيك   7-5-1
ازه گيري ارسنيك در شكر سفيد به روش دان (4402به استاندارد ملي ايران شماره  ارسنيكبراي تعيين 

  .مراجعه كنيد) اسپكتروفتومتري 

  سرب    5-2 -7
 به روش شدهاندازه گيري سرب در شكر تصفيه  (4655براي تعيين سرب به استاندارد ملي ايران به شماره 

  .جعه كنيدامر) رنگ سنجي 
  

  خاكستر     7-6

  اساس روش   1- 7-3
 معادل ، قرارداديبا ضريب تبديل كه، است  محلول درصدگرم شكر گرم28تعيين هدايت ويژه محلول 

مي شود ومستقيماً نمي توان آن را با خاكستر وزني حاصل از  سولفاته محاسبه  درصد خاكسترتقريبي
  .سه كردسوزاندن در كوره مقاي



  

   وسايل الزم     7-6-2

  1ايت سنجهد    7-6-2-1

  1000 و 500 ،100 بالن ژوژه   در اندازه هاي    7-6-2-2

  . ميلي ليتريA  10پيپت كالس     7-6-2-3

   ميلي گرم0 / 1ترازوي آزمايشگاهي با دقت     7-6-2-4

   مواد الزم     7-6-3

  آب مقطر   7-6-3-1

     كلرور پتاسيم7-6-3-2
 2 يا آب بدون يوني كه هدايت آن كمتر از از آب مقطر  دوبار تقطير) شكر وكلرور پتاسيم(براي تهيه محلولها 

  .ميكرو زيمنس برسانتيمتر است استفاده كنيد

  مول در ليتر0/0 1تاسيم پكلرور    7-6-3-2 
سلسيوس بي آب شده  درجه 500كلرور پتاسيم را كه قبالً در )  گرم0 /7455( ميلي گرم7 4 5 /5مقدار

از محلولهاي .و تا خط نشانه پر كنيدحل كنيد دربالن حجمي يك ليتري )1 -3-6- 7بند (آب مقطراست در 
  .توان استفاده كردي تجاري م.آماده

  مول درليتر000/0 2كلرور پتاسيم    7-6-3-3 
 ميلي ليتري خالي كنيد 500را به دقت در بالن ژوژه )2-3-5-7بند(  ميلي ليتر از محلول كلرور پتاسيم10

 2 6 / 6± 0 /3 درجه سلسيوس 20دماي اين محلول درهدايت ..وتا خط نشانه با آب مقطر  به حجم برسانيد
μS/cm) است)پس از كسر هدايت ويژه آب مقطر .  

  روش كار     7-6-4
  تعيين ثابت سل   7-6-4-1

بيان مي  cm-1به سطح آنها،كه بر حسب عبارتست از نسبت فاصله بين الكترودها هدايتي  سل يكثابت سل 
ايد ثابت هر سل را باز آنجا كه اين ابعاد ثابت هستند ، اما از  يك سل به سل ديگر متفاوت است ،لذا .شود

  .تعيين، وبطور منظم آنرا كنترل كرد
 سل  سل كاليبره مي شود و ثابت، )2- 3- 5-7بند (استانداردي كه هدايت مشخص داردبا استفاده از محلول 

 درجه سلسيوس افزايش 20با عدد خوانده شده هدايت آب در دماي  ) μS/cm 26.6 (نسبت رقم اين محلول 
  :  هدايت آب عبارت است از .هدايت آب مقطر بايد تعيين شود،براي تعيين آن . مي يابد 

  . س  درجه سلسيو20ضربدر هدايت خوانده شده آب در دماي ) اعالم شده توسط سازنده ( ثابت سل 

                                                 
1 CONDUCTIVITY METER 



  

   عبارت است از ′Kثابت سل ) 3- 3- 5-7بند ( بعد از اندازه گيري هدايت محلول كلرور پتاسيم 
  

      شده        هدايت محلول كلرورپتاسيم خوانده  K′ =---------------------------------------------  هدايت آب   + كلرور پتاسيماستانداردهدايت محلول 
  :عبارتست از Cwaterايت آب بنابراين عدداصالح شده هد

  
  K′ = Cwater) ثابت سل(× هدايت خوانده شده آب                                                      

  :عبارتست ازKصحيح سل و ثابت  
  

    هدايت محلول كلرور پتاسيم خوانده شده         ′Cwater     ---------------------------------------- = K+    هدايت محلول استانداردكلرور پتاسيم 
  .ب شودراين عدد رانمي توان در دستگاه به كار برد،بنابراين نتيجه اندازه گيري بايد در اين  ثابت  ض

  
  هدايت نمونه   7-6-4-2

 درجه 20 ميلي ليتري  حل كنيد ودر دماي 100 گرم شكر را با آب مقطر دربالن ژوژه 3/31±1/0مقدار 
  ) . گرم برسانيد 100  گرم شكررا با آب مقطر به وزن 28   ±0 / 1 يا (حجم برسانيدسلسيوس  به 

 ماده جامد آن  گرم28 ميلي ليتر يا 100گرم ماده جامد در3 1 /3درقند هاي مايع، بايد به گونه اي باشد كه 
   گرم محلول باشد100در 

با استفاده از . سلسيوس اندازه گيري كنيددرجه  2 0 ± 2/0در دماي   هدايت آنرا ،بعداز مخلوط كردن كامل
  .اندازه گيري را كنترل كنيد ) 3- 3- 5-7بند( محلول مرجع

  بيان نتايج     7-6-5
   محاسبه  6-5-1- 7

 هدايت آب مقطر باشد، بنابراين هدايت Cwater درجه سلسيوس و20 درμS/cmهدايت نمونه بر حسب  C1اگر 
  :حلول عبارتست از گرم م100 گرم در28مربوط به  C28اصالح شده 

C28 = C1 – 0.35 Cwater  
  :و

                                           28 C ×10- 4 ×6=  درصد خاكستر هدايتي   
  .مي باشد) پوان (  در صد خاكستر هدايتي برابر يك نمره0 /00 1 8هر -يادآوري

  . مي آيدنمره خاكستر بدست0 /00 1 8 بنا براين ازتقسيم در صد خاكستر بر 
  تصحيح دما    6-5-2- 7

 ، نتيجه نهايي تصحيح دماي انجام دادنمي توان  درجه سلسيوس 20 در دماي استاندارد  رااگر اندازه كيري
  .ميسر است درجه سلسيوس  ± 5در محدوده 



  

 فرمول اصالح دما                                                                
)20(026.01 −+ T

CT C20
ο =  

 TοC هدايت در دماي  CTكه در آن 

اگر اندازه .شود درجه سلسيوس داده مي20براي دماي  ) 3-3-5-7بند (هدايت محلول استاندارد كلرور پتاسيم-يادآوري
 مطابق  هدايت محلول استاندارد كلرور پتاسيمپس بايد ، درجه سلسيوس انجام داد20گيري را نمي توان در دماي استاندارد 

   : فرمول زير تعيين شود

 TºC    در ) 3-3-5-7بند(KCLهدايت  = 021+ /1{ 6/26) C5 ±20         }-20)  T° در محدوده            

  

  دقت   7-6-5-3
ست ه د نمونه شكر سفيد توسط انستيتو برانشويك نتايج زير ب11 آزمايشگاه بر روي 8در آزمونهاي جمعي 

 دو اندازه گيري ه اختالف مطلق بين نتيج، در صد خاكستر0 / 0 1 2 3 0نگين آمد براي شكرهاي با ميا
اختالف مطلق بين دو نتيجه بدست . باشد  در صد 0 / 00 1 1 5تحت شرايط تكرار پذيري نبايد بيشتر از 

 در صد باشد اين روش در سال 0 /00 1 7 7آمده تحت شرايط تجديد پذيري نبايد بيشتر از 
   . ايكومسا قرارگرفت رسمي موردتاييد1990

  

    محلول درنگر    7-7
  
  اساس روش   1 -7-7

حل،محلول از صافي غشايي براي حذف كدورت )وزني( گرم در صد50شكر سفيد  در آب مقطر با غلظت 
  . نانومتر تعيين،ورنگ محلول محاسبه مي شود420جذب محلول صاف شده در طول موج . صاف مي شود

 ها آننردكه صاف ك، ندستهها به حدي يايي كه داراي مواد رنگي ،كدورت وياافزودناين روش درمورد شكره
  .كار برد ندارد،عملي نيست 

  تعاريف 7-7-2

   1   عبور يك محلول7-7-2-1
، نمايش دهيم  I2 ووانرژي خروجي سطح دوم را با I1 شعاع انرژي تابيده بر سطح اول يك محلول را با  اگر

  :آنگاه

  =     عبور محلول
1

2

I
I

T=  
  T١٠٠=عبور برحسب درصد

                                                 
1 Transmittance of a solution  



  

  )پراكنش(1   عبور7-7-2-2
Tsolnاگر عبور يك سل محتوي محلول را با  

 محتوي حالل خالص را با ،وعبور همان سل يا جفت آن سل  
Tsolv اه نشان دهيم، آنگ:  

=عبور محلول     
solv

so

T
T ln=Ts   

  )خاموشي(جذب    7-7-2-3
  As = - logTs =جذب محلول

  )انديس خاموشي (انديس جذب    2-4- 7-7
 وغلظت محلول بر  bبا ) طول سل(بر حسب سانتيمتر  ذب بين اليه هاي مرزي محلولجاگر طول مسير 

  :آنگاه نمايش دهيم،  cحسب گرم در ميلي ليتربا 
= ضريب جذب محلول

bc
As  as=  

   ايكومسا بر حسب واحدرنگ  2-5- 7-7
  . ناميده مي شود2عبارتست از هزار برابرانديس جذب،كه واحد ايكومسا

  وسايل الزم   7-7-3
   يا فتومتر   اسپكتروفتو متر3-1- 7-7

 دستگاه.)  ( nm 10± نانومتر با باريك ترين پهناي باند 420ول موج  در طنورداراي قابليت اندازه گيري عبور
  .صافي هاي تداخلي تنظيم شده باشدبايد داراي تكفام ساز شبكه اي ، منشور يا

 با آزمون شكر استانداردي كه داراي گواهي رنگ مشخص است كنترل  بايدروشمناسبت دستگاه براي انجام اين -يادآوري
  3راكز تحقيقاتي ذيربط قابل تهيه استچنين شكري از م.شود

  سل هاي عبور نور    2- 3- 7-7
 سانتي متر و يا بيشتر براي 10سلي به طول  . استفاده كنيد سانتي متر 4سل با طول عبور نور حداقل از 

سل ثانوي يا مرجع مشروط بر آنكه آزمون با آب مقطر اختالف . ري دارد ت بر،شكر هاي با رنگ محلول كم
  .  درصد نشان دهد مي توان استفاده كرد 2/0را كمتر از آنها 

  ) ممبران فيلتر ( صافي هاي غشايي    3-3- 7-7
  نيترات سلولز رجيحاً از جنس ت ميلي متر ، 50 ميكرو متر و قطر 45/0با منافذ 

   صافي غشايي )گيره ( نگهدارنده   3-4- 7-7
  . ترجيحاً داراي محافظ از جنس فوالد ضد زنگ 

                                                 
1 Transmittancy  
2 ICUMSA Units (IU) 
3 Institute  für Technologie der Kohlenhydrate – zuckerinstitut e.v. –Langer Kamp 5,D 38 106 Braunschveig , 
Germany.  



  

  لتراسونيك و خالء يا حمام اآون خالء ، دسيكاتور   3-5- 7-7
  . براي تخليه هواي محلول شكر صاف شده 

  . متر .رفراكتو   3-6- 7-7
  گرم 1/0 با دقت –ترازوي آزمايشگاهي    3-7- 7-7

  مواد الزم  7-7-4
  فقط از آب مقطر يا آبي معادل با خلوص آن استفاده كنيد –   آب مقطر 4-1- 7-7

  روش كار 7-7-5
  آماده سازي نمونه 1- 5- 7-7

 ميلي ليتري وزن كنيد و 250از نمونه را در يك ارلن  گرم 50± 1/0مقدار. يد نمونه شكر را كامالً مخلوط كن
مخلوط را تحت خالء از  .و در دماي اتاق با هم زدن آن را حل كنيد گرم آب مقطر اضافه ، 50±1/0به آن 

 را به مدت يك ساعت در ،و آنصاف شده را در ارلن تميز و خشكي جمع آوري . صافي غشايي صاف كنيد
 به جاي آن هواگيري را با فرو بردن ارلن محتوي . از هوا تخليه كنيدخالءي اتاق در آون خالء يا دسيكاتوردما

  . محلول شكر در حمام اولتراسونيك به مدت سه دقيقه مي توان انجام داد 
ه  گرم در صد گرم انداز±0 /1محلول را با دستگاه رفراكتومتر با دقت ) 1RDS( ماده خشك رفراكتومتري 

  گيري كنيد 
  اندازه گيري رنگ  2- 5- 7-7

.  نانو متر تنظيم كنيد 420دستگاه اسپكتروفتومتر را مطابق دستور كار سازنده آن روشن و در طول موج 
سل اندازه گيري را  سپس .با آب مقطر صاف شده و هوا گيري شده تنظيم كنيد،ابتدا صفر جذب دستگاه ر ا

  .  را بخوانيد  نمونهlogTS-) ياAS(پر كنيد وجذب با محلول شكر شستشو دهيد و آن راازمحلول 

  بيان نتايج  7-7-6
  محاسبه  6-1- 7-7

د م بدست آ1-5- 6-7كه در بند)(RDS را از ماده خشك رفراكترومتري ) c(  محلول  در جامدنمونهغلظت 
 مقدار مربوط به آن را 1 محلول آزمون از جدول Kg/m3 در ρدا نسيته  براي بدست آوردن .محاسبه كنيد

  بنابراين غلظت محلول آزمون طبق فرمول زير است .  كنيد استخراج
c = 510

.ρRDS g/mL 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Refractometric Dry Substance  



  

  وماده خشكوزن مخصوص – 1جدول  
  

  % )RDS  (در صد ماده خشك رفراكتومتري    )ρ  Kg/m3  (وزن مخصوص
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  .نتايج بر حسب نزديكترين عدد كامل بيان مي شود
 محلول  از  دربنابراين  نمره رنگ.است) يك پوان ( واحد رنگ ايكومسا برابر يك نمره5/7هر 

  .بدست خواهد آمد 5/7ايكومسا بر رنگ تقسيم عدد 
  .براي انتخاب دقيق تر اعداد ماده خشك و وزن مخصوص از  جدول پيوست اطالعاتي استفاده كنيد– يادآوري

  
     دقت6-2- 7-7

بين دو نتيجه بدست آمده تحت شرايط تكرار   مطلق  واحد ايكومسا،اختالف50براي شكرهاي با رنگ تا 
 واحد ايكومسا ، اختالف مطلق بين 50براي شكر هاي با رنگ تا . د واحد ايكومسا بيشتر باش3پذيري،نبايد از 

   . واحد ايكومسا بيشتر باشد7پذيري نبايد از تجديددونتيجه بدست آمده تحت شرايط 
  

  روش انستيتو برانشويك(رنگ ظاهري  7-8

  اساس روش  7-8-1
 شماره 6رد كه از صفر تا  بر مبناي مقايسه نمونه شكر  با نمونه هاي استاندا شكرسفيدتعيين رنگ ظاهري

  .  شده است مي باشد گذاري
  
  نتيجه  2- 8- 7

  .  كنيد گزارشو كسر اعشاري واحد رنگ نتيجه را به صورت واحد رنگ 
  وسايل الزم  3- 8- 7



  

 رده بندي شده و هر يك در جعبه هاي چهار 6 نمونه از شماره صفر تا شماره 7رنگهاي استاندارد كه شامل 
   . 1 قرار دارد يا سفيدواز جنس پالستيك يا مقوابي رنگ ، ميلي متر60×60×28گوش با پوشش دوال به ابعاد 

  . به هاي مذكور بايد همرنگ باشند تا ايجاد اشتباه نشود عكليه ج: ياد آوري 
  منبع نور  4- 8- 7

در  ميلي متر نصب شده است 20 × 120×  50 است كه در داخل جعبه اي با ابعاد 2منبع نور يك فلور سنتي
 سانتيمتر باشد ، يك نوار تخته اي به 35 چراغ فلورسنت تا محل قرار گرفتن نمونه بايستي اين جعبه فاصله

محل . مستيم نور به چشم آزمايش كننده مي گردد  سانتيمتر در جلو المپ مانع از تابش 15عرض حدود 
رنگ قهوه اي را به داخل جعبه .  سانتيمتري جعبه هاي شكر قرار دارد 35ديد مقابل منبع نور در ارتفاع 

  . گردوئي مات رنگ آميزي و كف جعبه را سفيد كنيد 
در موقع آزمايش ديد چشم بايستي هم طراز المپ قرار گيرد و در هنگام مقايسه نبايستي رنگ و نور خارجي 

  . بر روي نمونه منعكس شود 
  روش آزمون    5- 7-8

بايد توجه نمود كه . ح كنيد  و سطح شكر را مسطبريزيد ) 3- 7-7بند (جعبه هاي چهار گوششكر را در 
  . شكر استاندارد لب به لب از شكر پر باشند جعبه  نمونه وجعبه
. همگي يكنواخت و يكدست باشند در غير اينصورت نتايج اشتباهي بدست خواهد آمد  بايستي جعبهرنگ 

ا شكر هاي جاي نمونه شكر را در مرحله اول با مقايسه ب. براي اينكار مناسب نيستند هاي گرد جعبه 
سپس وقتي كه جاي تقريبي آن را در رديف شكر هاي استاندارد تعيين كرديد با شكر استاندارد تعيين كنيد 

نمونه را چندين دفعه در طرف چپ و راست نمونه شكر براي اينكار . هاي استاندارد مجاور مقايسه كنيد 
  . استاندارد قرار دهيد 

رقم . آزمايش را انجام داده اند ميانگين تعيين كنيد اط با يكديگر از نتايج آزمايش دو نفر كه بدون ارتب
   .  واحد رنگ ظاهري معادل يك نمره مي باشد5/0هر .  شماره رنگ ارائه دهيد 1/0ميانگين را تا 

كر را نه در مورد دانه هاي كريستال شكر كه با دانه هاي كريستال شكر استاندارد تفاوت دارند بايستي فقط رنگ ش : ياد آوري
  . سايه كريستالها را در نظر گرفت 

ظاهري شكر را تعيين با دقت وسرعت بيشتر مي توان درجه رنگ  3 با استفاده از دستگاه سوكرو فلكسامروزه
مسطح  كه در كاپ هاي جداگانه تا لبه  پر ودراين روش ابتدا دستگاه را با شكرهاي شماره صفر و شش .كرد
وبا لبه مخصوص نمونه  بطور كامل پر سپس نمونه را در كاپ. يم وكاليبره كنيد تنظ شود،  مي نگهداريشده

براي محاسبه پوان رنگ . ،و درجايگاه آن قرار دهيد عدد ثابت شده دستگاه را بخوانيد كنيدخط كش مسطح 
  .  ضرب كنيد2 را در دظاهري اين عد

                                                 
  :مي توان به نشاني زير تهيه كرد نمونه رنگ استاندارد را 7- 1

Institute für landwirtschftliche Technologie und Zuckerindustrie (33) braunschweig langer kamp 15 
Deutchland.  

  .مناسبتر ميباشدTL/25 W/55 ويا فيليپس  W/15 L/25اين المپ از انواع اسرام - 2
3 sucroflex 



  

    نامحلولخارجيمواد  7-8
مقطر آنرا حل كنيد و به حجم  ميلي ليتري ريخته و با آب 100وژه لن ژ  گرم از نمونه را در يك با25مقدار 

) در صورت نياز استفاده از عينك طبي مجاز است(سپس در مقابل نور معمولي با چشم غير مسلح . برسانيد 
 دقيقه بگذاريد و آنگاه ريزه هاي ته نشين شده را 5اگر ريزه هاي شناور نداشت ، آنرا بمدت . آنرا نگاه كنيد 
  . نبايد ريزه هاي ته نشين شده ديده شود . بررسي كنيد 

  

  بسته بندي    8
   :  شودنگهداري  يا  وشكر سفيد بايد مطابق بانوع وميزان مصارف آن بسته بندي

) p.p( كيلو گرمي نو،پاكيزه وسا لم ومقاوم از جنس پلي پروپيلن 50شكر بايد در كيسه هاي حداكثر    1- 8
  ه درمقابل هرنوع آلودگي در انبار وحمل ونقل شكر را محافظت كندبسته بندي شود بطوريك

ويژگيها وروشهاي آزمون گوني هاي ( 2972استاندارد مليكيسه هاي بسته بندي بايد مطابق ويژگيهاي 
  .باشد)  پلي اولفين پالستيكي
مي توان دربونكر  راف  واحد هاي توليد قند، فرآورده هاي صنايع غذايي وقنادي شكر مورد مصر عالوه برآن

سيلوي بهداشتي واحد مصرف كننده   از جنس فوالد ضد زنگ حمل ،وبه سفيد حمل شكرهداشتي ويژههاي ب
    .تحويل داد

 . كيلوگرم بسته بندي شود5 در اوزان مختلف حداكثر تا  مستقيم خانوار بايد خرد ورفا شكر مص  2- 8
 ومقاوم  ،پيلن،كاغذ المينه شدهروپلي پاشتي پلي اتيلن،جنس بسته  بندي بايد از انواع بسته بندي هاي بهد

  .در حمل ونقل ونگهداري باشد
كارتن – بسته بندي(150درصورت استفاده از بسته بندي ثانويه در كارتن  بايد كارتن مطابق استاندارد ملي 

  . باشد)جهت مصارف عمومي
  

  نشانه گذاري   9 
ده و مصارف خرد بايد عالئم و نشانه هاي زير با خط خوانا ، روي كيسه ها و بسته هاي شكر مصارف عم .1- 9

ن انگليسي يا زبان مورد تقاضاي اجوهر غيرسمي و پاك نشدني به زبان فارسي و در صورت صدور به زب
 . خريدار نوشته و يا برچسب شود 

   .وردهآنام و نوع فر   1- 1- 9
  .صادر كنندهنام و نشاني توليد كننده يا بسته بندي كننده يا  2- 1- 9
  .عالمت تجارتي 3- 1- 9
 . شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   4- 1- 9
  .وزن خالص  5- 1- 9
 .سري ساخت   6- 1- 9
 . سال  و ماهبه تاريخ توليد  7- 1- 9



  

   . به ماه وسالتاريخ انقضاء قابليت مصرف  8- 1- 9
 )دما ، رطوبت ( شرايط نگهداري  9- 1- 9
 . )خت ايران سا(رتعبا 10- 1- 9
  .باشند"  ويژه حمل شكر سفيد"بونكر هاي حامل شكر سفيد بايد پلمب شده و داراي نشان  2- 9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   الف پيوست
  ) اطالعاتي(

   درجه سلسيوس20وزن مخصوص ساكارز محلول درآب دردماي -1جدول
. 

 
 
 

                                                 
1SPS -4(1994)  Density values of pure sucrose soloution at 20ºC 
W= mass fraction as a percentage,   ρ= density in Kg/m3 
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 26:  فحه ص 



  

  


