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  شاخص مورد سنجش
 ارگانولپتیک

 بریکس   PH گذاری برچسب بندی بسته
 مواد خارجی طعم بو رنگ  حالت

          نتایج 

 شاخص مورد سنجش 

 اسیدیته  رطوبت 

وزن پلیت خالی 

(g ) 
 (  gوزن نمونه ) 

وزن نمونه و 

پلیت بعد از اتو 

 ( g) گذاری 

 درصد رطوبت  درصد ماده خشک 
ماده خشک بدون 

 چربی 

وزن / حجم نمونه 
ml/g 

 مصرفی سود

N/01  (ml ) 
 درصد اسیدیته 

          نتایج 

 شاخص مورد سنجش 
 قند

            وزن نمونه

 (g  ) 

ضریب رقت قند 

 قبل 

            مصرفی قند قبل

 (ml  ) 
 درصد قند قبل 

ضریب رقت قند 

 بعد

           مصرفی قند بعد

 (ml ) 
 عیار فهلینگ  ساکارز درصد درصد قند بعد 

          نتایج 

 شاخص مورد سنجش 

 پراکسید خاکستر نامحلول در اسید  خاکستر

وزن کروزه خالی 

(g ) 
 ( gوزن نمونه )

وزن کروزه و 

 ( gخاکستر )
 درصد خاکستر

وزن کروزه و 

خاکستر نامحلول 

 در اسید

درصدخاکستر 

 نامحلول در اسید
 ( gوزن نمونه )

فات مصرفی تیوسول

              سدیم

N 10/1(ml) 

 پراکسید نمونه

(Meq/Kg) 

          نتایج 

 شاخص مورد سنجش 

 پروتئین درصد نمک 

وزن / حجم 

  ml/gنمونه 

مصرفی نیترات 

نقره  / تیوسیانات 

             N/01آمونیوم 

 (ml ) 

 درصد نمک 
نمک در ماده  درصد

 خشک 

بر نمک درصد 

 مرطوبپایه 
 ( gونه )وزن نم

 0/1مصرفی سود 

(ml) 
 درصد پروتئین

پروتئین بر مبنای 

 ماده خشک 

          نتایج 

 شاخص مورد سنجش 
 نمره خاکستر چربی

 وزن بالن خالی

(g ) 
 ( g)وزن نمونه  

  وزن بالن نهایی

(g ) 
 درصد چربی

پایه چربی بر 

 ماده خشک 

SNF  بر پایه 

 مرطوب

هدایت الکتریکی 

 آب مقطر

ت الکتریکی هدای

 نمونه
 نمره خاکستر

          نتایج 

 شاخص مورد سنجش 
 نگهدارنده 

(PPM) 

............................... 

 (C.) نقطه انجماد دانسیته وزن مخصوص  ضریب شکست  اندیس فرمالین 
بازدارنده تست 

 رشد میکروبی
 درصد پالریزاسیون تست الکل

          نتایج 

          جششاخص مورد سن

          نتایج 

          شاخص مورد سنجش 

          نتایج 

          شاخص مورد سنجش 

          نتایج 

          شاخص مورد سنجش 

          نتایج 

          شاخص مورد سنجش 

          نتایج 

 اظهار نظر : با توجه به آزمونهای شیمیایی انجام یافته، 
 

 
 

 امضاء :  نام و نام خانوادگی کارشناس :  تاریخ ارسال نتایج : شماره دفتر ثبت نتایج :

LQS-F15115 

 95فرم شماره 


